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1    Sikkerhet og
 indikasjoner





1 Sikkerhet og indikasjoner
Denne brukerhåndboken beskriver bruken av MiniMed 780G-systemet som kan
kobles til en smartenhet og er utstyrt med SmartGuard-teknologi. SmartGuard-
teknologi justerer insulintilførselen basert på sensorglukoseverdier (SG-verdier).
MiniMed 780G-insulinpumpen fungerer i manuell modus når SmartGuard-
funksjonen er inaktiv.

Kontakt diabetesteamet før du starter med insulinpumpebehandling.

Bruke denne håndboken
Bruk innholdsfortegnelsen fremst i brukerhåndboken og stikkordregisteret bakerst i
brukerhåndboken til å finne spesifikk informasjon.

Ordlisten, med definisjoner av uttrykk og akronymer som brukes, finner du på
side 299.

Konvensjoner

Konvensjon Definisjon

Velg Trykk på  for å aktivere et element på skjermbildet, godta en

verdi eller starte en handling.

Velg og hold

inne

Trykk på og hold inne  for å utføre en handling.

Trykk på Trykk på og slipp en tast.

Trykk på og

hold inne

Trykk på og hold inne en tast.
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Konvensjon Definisjon

Uthevet tekst Angir elementer og knapper på skjermbildet, for eksempel "Velg

Neste for å fortsette".

X Angir en verdi som kan se annerledes ut på pumpens skjermbilde.

Merk!
Merk!  En merknad inneholder nyttig informasjon.

 

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

ADVARSEL!
ADVARSEL!  En advarsel informerer om en
potensiell sikkerhetsrisiko som, hvis den ikke
unngås, kan føre til alvorlig personskade eller
død. Den kan også beskrive alvorlige bivirknin‐
ger som kan oppstå.

Instruksjoner for oppsett av utstyr på MiniMed 780G-systemet, for eksempel en
sensor eller et slangesett, finner du i bruksanvisningen for det aktuelle utstyret.

Nødhjelpspakke
Sørg for å ha en nødhjelpspakke tilgjengelig til enhver tid, for å sikre at nødvendig
utstyr er klart til bruk. Fortell et familiemedlem eller en venn hvor de kan finne
nødhjelpspakken.

Mål blodsukkeret (BS) hyppigere når du er på reise, for å ta hensyn til endringer i
aktivitetsnivå og måltider.

Nødhjelpspakken skal inneholde følgende:

• hurtigvirkende glukosetabletter

• utstyr til måling av blodsukker

• utstyr til måling av ketoner i urin eller blod

4 Kapittel 1
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• et ekstra MiniMed-slangesett og MiniMed-reservoar

• ekstra nye litiumbatterier eller alkaliske batterier av størrelsen AA, eller
fulladede NiMH-batterier

• insulinsprøyte og hurtigvirkende U-100-insulin (med doseringsinstruksjoner fra
diabetesteamet)

• selvklebende bandasje

• glukagon

ADVARSEL!  Bruk ikke Bolus Wizard-funksjonen til å beregne en
bolus før det har gått litt tid etter at du har satt en manuell
insulininjeksjon med sprøyte eller penn. Manuelle injeksjoner tas
ikke med i beregningen av mengden aktivt insulin. Hvis du bruker
Bolus Wizard-funksjonen for kort tid etter en manuell injeksjon, kan
det føre til overdosering av insulin og mulig hypoglykemi. Spør
diabetesteamet om hvor lenge du må vente etter en manuell
injeksjon før du bruker Bolus Wizard-funksjonen.

ADVARSEL!  Bruk ikke SmartGuard-funksjonen før det har gått litt
tid etter at du har satt en manuell insulininjeksjon med sprøyte eller
penn. Manuelle injeksjoner tas ikke med i beregningen når
SmartGuard-funksjonen er aktiv. Hvis du bruker SmartGuard-
funksjonen for kort tid etter en manuell injeksjon, kan det føre til
overdosering av insulin og mulig hypoglykemi. Spør diabetesteamet
om hvor lenge du må vente etter en manuell injeksjon før du
bruker SmartGuard-funksjonen.

Brukersikkerhet

Beregnet bruk
MiniMed 780G-system

MiniMed 780G-insulinpumpen er beregnet for pasienter i alderen 7 til 80 år med
diabetes type 1, som har en total daglig insulindose på 8 enheter eller mer.
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MiniMed 780G-systemet er beregnet for kontinuerlig tilførsel av basalinsulin i
valgbare doser og administrering av insulinbolusdoser i valgbare mengder.
Systemet er også beregnet for kontinuerlig måling av glukoseverdier i væsken
under huden. MiniMed 780G-systemet har SmartGuard-teknologi, som kan
programmeres for automatisk justering av insulintilførselen basert på kontinuerlig
glukosemåling (CGM), og som kan stoppe insulintilførselen når SG-verdien faller
under eller forventes å falle under forhåndsdefinerte terskelverdier.

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

Insulinpumpebehandling anbefales ikke for personer som ikke er villige til å
kontrollere blodsukkeret minst fire ganger hver dag med en blodsukkermåler.

SmartGuard-funksjonen kan ikke brukes hos personer som krever mindre enn åtte
enheter eller mer enn 250 enheter insulin per dag.

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

Pumpebehandling anbefales ikke for personer med betydelig kognitiv eller fysisk
svekkelse som påvirker evnen til å betjene pumpen på en forsvarlig måte. Dette
inkluderer blindhet, svekket hørsel og manglende fysiske ferdigheter.

Pumpebehandling anbefales ikke for barn som ikke er under tilsyn av en forelder
eller omsorgsperson som er i stand til å betjene pumpen på en forsvarlig måte for
pasienten.

Risikoer og bivirkninger
Risikofaktorer forbundet med insulintilførsel og pumpebruk

Følgende risikofaktorer er forbundet med infusjon av insulin og mulige avbrudd i
insulintilførselen:

• hypoglykemi

• hyperglykemi

• diabetisk ketoacidose

• anfall

• koma

6 Kapittel 1

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



• død

Risikofaktorer forbundet med insulinpumpens slangesett

Følgende risikofaktorer er forbundet med bruk av insulinpumpens slangesett:

• lokal infeksjon

• hudirritasjon eller rødhet

• blåmerker

• ubehag eller smerte

• blødning

• irritasjon

• utslett

• okklusjoner som kan avbryte insulintilførselen og føre til hyperglykemi og
diabetisk ketoacidose

Følg instruksjonene i de medfølgende brukerhåndbøkene for innføring og stell av
slangesett. Hvis et innstikksted blir irritert eller betent, skal du kaste slangesettet i
en sprøyteboks og velge et annet innstikksted for innføring av et nytt slangesett.

Risikofaktorer forbundet med sensorbruk

Følgende risikofaktorer er forbundet med sensorbruk:

• hudirritasjon

• allergisk reaksjon

• blåmerker

• ubehag

• rødhet

• blødning

• smerter

• utslett

• infeksjon

• uttalt kul

• en liten, fregnelignende prikk der nålen ble ført inn

• besvimelse som følge av engstelse eller frykt for nålestikk
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• sårhet eller ømhet

• hevelse på innstikkstedet

• brudd, knekk eller skade på sensoren

• en liten blodsprut i forbindelse med fjerning av sensornålen

• gjenværende rødhet i forbindelse med klebemidler, tape eller begge deler

• arrdannelse

Spesifikke risikofaktorer forbundet med sensorbruk

Hvis du tar medikamenter som inneholder paracetamol, inkludert, men ikke
begrenset til, febernedsettende midler og forkjølelsesmedisin, mens du bruker
sensoren, kan det gi en falsk økning i sensorglukoseverdiene og føre til
overdosering av insulin. Graden av unøyaktighet avhenger av mengden
paracetamol som er aktivt i kroppen, og kan være ulik for hver person. Hvis du tar
paracetamol, må du slutte å ta dette medikamentet før sensorglukoseverdier
brukes til å ta behandlingsbeslutninger. Bruk blodsukkermålinger i tillegg for å
bekrefte glukosenivået, slå av funksjonen for autokorreksjon og vurder å slå av
SmartGuard-funksjonen. Kontroller etiketten på eventuelle medikamenter for å
konstatere om paracetamol er et virkestoff.

Bruk ikke SG-verdier til å ta behandlingsbeslutninger mens pumpen er i manuell
modus. SG-verdier kan kun brukes til å ta behandlingsbeslutninger når
SmartGuard-funksjonen er aktiv. Det kan være avvik mellom SG- og BS-verdier. Hvis
SG-verdien er lav eller høy, eller hvis det er symptomer på lav eller høy glukose,
må du bekrefte SG-verdien med en blodsukkermåler før du tar
behandlingsbeslutninger, for å unngå hypoglykemi eller hyperglykemi.

Hos personer fra sju til tretten år er sensoren godkjent for innføring på magen og
setet. Sensoren må ikke føres inn noen andre steder.

Hos personer fra og med fjorten år er sensoren godkjent for innføring på magen
og baksiden av overarmen. Sensoren må ikke føres inn noen andre steder.

Risikofaktorer forbundet med bruk av blodsukkermåler

Du finner de mest aktuelle risikofaktorene i bruksanvisningen som fulgte med
utstyret.
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Risikofaktorer forbundet med bruk av serter

Serteren inneholder små deler og kan utgjøre en kvelningsfare som kan medføre
alvorlig personskade eller død.

Bivirkninger kan være ubehag og hudirritasjon på innstikkstedet.

Risikofaktorer forbundet med MiniMed 780G-systemet

• hypoglykemi

• hyperglykemi

• diabetisk ketoacidose

• anfall

• koma

• død

Fjerne pumpen for midlertidig oppbevaring
Følg disse retningslinjene ved behov for eller ønske om å fjerne pumpen:

• Skriv ned de gjeldende basaldosene og bruk funksjonen Lagre innstillinger. Du
finner mer informasjon under Lagre innstillinger, på side 155.

• Ta ut batteriet. Du finner mer informasjon under Lagre pumpen, på side 228.

• Hvis pumpen er koblet fra i mindre enn én time, er det ikke sikkert du trenger
noen insulinjustering. Hvis pumpen er koblet fra i mer enn én time, må du
rådføre deg med diabetesteamet for å finne en alternativ måte å tilføre insulin
på.

Generelle advarsler

Pumpe
• Bruk ikke pumpen i nærheten av anestesiblandinger med oksiderende

bestanddeler som oksygen eller lystgass. Eksponering for slike forhold kan
skade pumpen og føre til alvorlig personskade.

• Bruk alltid fingertuppen når du tar blodprøver som skal brukes til
sensorkalibrering. Bruk ikke blodprøver fra håndflaten til å kalibrere sensoren.
Håndflaten ikke har blitt studert for bruk med SmartGuard-funksjonen, og
systemets ytelse ved bruk av slike blodprøver ikke er kjent.
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• Når SmartGuard-funksjonen er aktiv, brukes SG-verdier til å beregne
basalinsulintilførsel og korreksjonsboluser. Bruk ikke SG-verdier til å ta
behandlingsbeslutninger mens pumpen er i manuell modus. Det kan være
avvik mellom SG- og BS-verdier. Sensorytelsen kan av og til variere fra sensor
til sensor, samt i ulike situasjoner for en sensor, for eksempel første gang den
brukes.

En blodsukkermålerverdi er nødvendig i følgende situasjoner:

• Før det gis en korreksjonsbolus i manuell modus.

• Sensorglukoseverdien er lavere enn forventet.

• Sensorglukoseverdien er høyere enn forventet.

• Mistanke om hypoglykemi eller symptomer på hypoglykemi.

• Mistanke om hyperglykemi eller symptomer på hyperglykemi.

• Mistanke om diabetisk ketoacidose eller symptomer på diabetisk
ketoacidose.

Bruk ikke SG-verdier til å ta behandlingsbeslutninger mens pumpen er i
manuell modus.

• Stol ikke på pumpens lydsignaler eller vibrasjoner når du navigerer gjennom
pumpens skjermbilder eller menyer. Hvis du stoler på pumpens lydsignaler
eller vibrasjoner, kan det føre til feil valg av menyer eller innstillinger. Se alltid
på pumpens skjerm når du velger menyer og legger informasjon inn i
systemet.

• Bruk kun hurtigvirkende U-100-insulin (Humalog, NovoLog og NovoRapid) som
er forskrevet av diabetesteamet for bruk med en infusjonspumpe. Bruk av
andre legemidler eller medikamenter i reservoaret kan føre til alvorlig
personskade.

• Kontroller at slangesettet er koblet fra kroppen før du reverserer pumpen eller
fyller slangesettets slange. Sett aldri reservoaret inn i pumpen mens slangen er
koblet til kroppen. Hvis du gjør det, kan det føre til utilsiktet infusjon av insulin,
som kan gi hypoglykemi.

• Sett ikke inn reservoaret før du reverserer pumpen. Hvis du gjør det, kan det
føre til utilsiktet infusjon av insulin, og dette kan gi hypoglykemi.
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• Bruk ikke MiniMed 780G-insulinpumpen eller annet utstyr i systemet ved siden
av annet elektrisk utstyr som kan forårsake forstyrrelser. Dette inkluderer mobilt
kommunikasjonsutstyr som mobiltelefoner, GPS-navigasjonssystemer,
tyverisikringssystemer og annet elektrisk utstyr som har en
senderutgangseffekt på mer enn 1 W. Den anbefalte avstanden mellom
insulinpumpen og vanlige RF-sendere er 30 cm (12 inches). Under Veiledning
og fabrikanterklæring, på side 290 finner du mer informasjon om retningslinjer
for anbefalt avstand mellom insulinpumpen og vanlige RF-sendere. Annet
elektrisk utstyr som kan ha negativ innvirkning på systemets normale drift, er
kontraindisert. Du finner mer informasjon under Eksponering for magnetfelt og
stråling, på side 16.

• Skru ikke løs eller stram slangekoblingen på reservoaret mens slangesettet er
koblet til kroppen. Hvis du gjør det, kan det føre til utilsiktet infusjon av insulin,
og dette kan gi hypoglykemi.

• Bruk ikke sett med standard luerlock-kobling med MiniMed 780G-systemet.
Bruk kun MiniMed-reservoarer og -slangesett som er utformet spesielt for bruk
med MiniMed 780G-systemet.

• MiniMed-reservoaret eller MiniMed-slangesettet skal ikke endres eller
modifiseres. Modifisering av disse komponentene kan føre til alvorlig
personskade, forstyrre bruken av utstyret eller gjøre garantien ugyldig.

• Stol ikke utelukkende på forvalgte pumpealarmer eller påminnelser når du skal
kontrollere blodsukkernivået. Angi tilleggspåminnelser på annet utstyr, for
eksempel en mobiltelefon.

• Den interne RF-senderen eller antennen må ikke endres eller modifiseres. Hvis
dette gjøres, kan det forstyrre sikker bruk av utstyret.

• MiniMed 780G-systemet er kun godkjent for bruk med Guardian Link (3)-
senderen med trådløs Bluetooth-teknologi (MMT-7911WW). Guardian Link (3)-
senderen kan identifiseres ved hjelp av "GL3"-merket på oversiden av utstyret.
Bruk av en sender som ikke er godkjent for kommunikasjon med pumpen, kan
føre til skade på systemets komponenter og eventuelt unøyaktige
sensorglukoseverdier.

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

• Spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Dette
utstyret som brukes på kroppen, er beregnet for bruk innen et bo-, hjemme-
eller arbeidsmiljø eller offentlig miljø med vanlige nivåer av utstrålte "E"-felter
(V/m) eller "H"-felter (A/m). Teknologier som utstråler slike felter, er:
mobiltelefoner, trådløs teknologi, elektriske boksåpnere, mikrobølgeovner og
induksjonsovner. MiniMed 780G-systemet genererer, bruker og kan sende ut
radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til
instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon.

• Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke bruken av MiniMed
780G-systemet. Ved eventuelle forstyrrelser må du flytte deg bort fra RF-
senderen.

• MiniMed 780G-insulinpumpen kan generere, bruke og sende ut
radiofrekvensenergi og kan, hvis den ikke installeres og brukes i henhold til
instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Hvis
MiniMed 780G-insulinpumpen forstyrrer radio- eller fjernsynsmottak, må du
forsøke å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

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

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

• Øk avstanden mellom senderen og utstyret som mottar/sender
forstyrrelsen.

• Sikkerheten til MiniMed 780G-systemet er ikke studert hos personer med
nedsatt nyrefunksjon. Personer med nyresykdom skal rådføre seg med
diabetesteamet for å fastslå om de potensielle fordelene ved
pumpebehandling er større enn risikoen.

• Gjennomgå undersøkelser med tanke på diabetisk retinopati. På begynnelsen
av insulinpumpebehandlingen kan rask forbedring av glukosekontrollen og
reduksjon av A1c føre til at eksisterende diabetisk retinopati forverres. Bruk av
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MiniMed 780G-systemet har vært forbundet med rask forbedring av
glukosekontrollen. Undersøkelser med tanke på diabetisk retinopati, med
øyeundersøkelser av netthinnen og eventuell nødvendig behandling, skal
utføres av diabetesteamet før du starter behandlingen med MiniMed 780G-
insulinpumpen.

• Sikkerheten til MiniMed 780G-systemet er ikke studert hos gravide kvinner,
personer med diabetes type 2 eller personer som bruker andre
antihyperglykemiske behandlinger, som ikke omfatter insulin. Personer i slike
situasjoner skal rådføre seg med diabetesteamet for å fastslå om de
potensielle fordelene ved pumpebehandling er større enn risikoen.

• Sikkerheten ved bruk av funksjonen Stopp før lav SG og Stopp ved lav SG hos
pasienter som ikke har noen pumpeerfaring, er ikke kjent. Funksjonen Stopp
før lav SG og Stopp ved lav SG skal ikke brukes hvis
insulinpumpeinnstillingene ikke er fastsatt tidligere. Insulinpumpeinnstillingene
omfatter basaldoser, forholdet mellom insulin og karbohydrater, og
insulinsensitivitetsfaktorer. Rådfør deg med diabetesteamet før bruk av
funksjonen Stopp før lav SG eller Stopp ved lav SG.

Reservoar og slangesett
I brukanvisningene som fulgte med utstyret, finner du de mest aktuelle advarslene
knyttet til reservoaret og slangesettet.

• Hvis insulin eller en annen væske kommer inn i slangekoblingen, kan dette
midlertidig blokkere ventilene som sørger for at pumpen fyller slangesettet på
riktig måte. Dette kan føre til infusjon av for lite eller for mye insulin og kan
forårsake hyperglykemi eller hypoglykemi. Hvis dette skjer, må du starte på
nytt med et nytt reservoar og slangesett.

• Hvis en blodsukkerverdi er uventet høy under infusjon av insulin, eller hvis det
utløses en okklusjonsalarm, må du se etter tilstoppinger og lekkasjer i
slangesettet.

Bytt slangesettet hvis du er i tvil, i tilfelle den myke kanylen er løsnet, har en
knekk eller er delvis tilstoppet. Rådfør deg med diabetesteamet for å lage en
plan for rask erstatning av insulin i tilfelle dette skjer. Kontroller blodsukkeret
for å bekrefte at den riktige mengden insulin har blitt administrert.
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• Bruk bare reservoarer og slangesett produsert eller distribuert av Medtronic
Diabetes. Pumpen har blitt testet for å bekrefte at den fungerer når den
brukes sammen med kompatible reservoarer og slangesett. Medtronic
Diabetes kan ikke garantere at pumpen fungerer som den skal hvis den brukes
med reservoarer eller slangesett som tilbys av tredjeparter. Medtronic Diabetes
er ikke ansvarlig for personskader eller feilfunksjon i pumpen som kan oppstå i
forbindelse med bruk av inkompatible komponenter.

• Funksjonen for varsel ved lav SG er adskilt fra funksjonen for automatisk
insulindosering i MiniMed 780G-systemet. Ved bruk av SmartGuard-funksjonen
har MiniMed 780G-systemet vist seg å være sikkert og effektivt for den
tiltenkte bruken i denne populasjonen. Stol imidlertid ikke utelukkende på
bruken av en lav sensorglukoseverdi for "Varsel ved lav SG" eller "Varsel før lav
SG" for varsler satt til 2,8 mmol/l og 3,3 mmol/l. Et varsel for lav sensorglukose
gjenspeiler ikke nødvendigvis brukerens faktiske blodsukker ved disse nivåene,
og det er ikke sikkert det utløses. Symptomer på hypoglykemi må ikke
ignoreres. Hvis symptomene ikke stemmer overens med
sensorglukoseverdiene, må du bekrefte sensorglukoseverdien med en
blodsukkermålerverdi. Hvis det tas behandlingsbeslutninger utelukkende basert
på disse sensorglukosevarslene og -verdiene, kan alvorlige hypoglykemiske
hendelser (lavt blodsukker) bli oversett.

Sensor og serter
Du finner de mest aktuelle advarslene i bruksanvisningen som fulgte med utstyret.

• Oppbevar sensoren og serteren utilgjengelig for barn. Disse produktene
inneholder små deler og kan utgjøre en kvelningsfare som kan medføre
alvorlig personskade eller død.

• Det er festet en uttrekkbar nål til sensoren, og det kan komme en liten
blodsprut under innføring. Leger/diabetessykepleiere og omsorgspersoner:
Dekk sensoren med en steril kompress for å minimere kontakten med blod. La
det være så stor avstand som mulig til pasienten når du fjerner nålen.

• Forsøk ikke å fjerne sensoren hvis sensoren er ødelagt. Selv om det ikke finnes
dokumentasjon på at en sensor har brukket i pasientens kropp, kan en ødelagt
sensor føre til alvorlig skade. Hvis sensoren brekker mens den er ført inn, må
du kontakte diabetesteamet for å få sensoren fjernet på en forsvarlig måte.
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• Sensorer er sterile og ikke-pyrogene når pakningen er uåpnet og uskadet. Bruk
ikke sensoren hvis den sterile pakningen er åpnet eller skadet. Bruk av usteril
sensor kan forårsake infeksjon på stedet.

• Instruksjonene for bruk av One-press-serteren (MMT-7512) er ikke de samme
som for annet innføringsutstyr fra Medtronic. Hvis instruksjonene ikke følges,
eller hvis det brukes en annen serter, kan det føre til feil innføring, smerte eller
skade.

• Hold hele tiden øye med nålekapslingen for å unngå utilsiktet nålestikk eller
punksjon.

• Forsikre deg om at sensoren er ordentlig plassert i serteren, for å unngå feil
innføring, smerte eller mindre skade.

• Hold øye med om det oppstår blødning på innstikkstedet (under, rundt eller
på toppen av sensoren). Gjør følgende hvis det oppstår blødning:

a. Påfør et jevnt trykk med en steril kompress eller en ren klut på toppen av
sensoren i opptil tre minutter. Bruk av en usteril kompress kan forårsake
infeksjon på stedet.

b. Hvis blødningen stopper, kan du koble senderen til sensoren. Hvis
blødningen ikke stopper, må du ikke koble senderen til sensoren,
ettersom det kan komme blod inn i senderkoblingen og skade utstyret.

• Hvis blødningen fortsetter eller gir stor grad av smerte eller ubehag, eller hvis
blod er svært synlig i sensorens plastbase, skal du gjøre følgende:

a. Fjern sensoren og fortsett å holde et fast trykk til blødningen stopper.
Kast sensoren i en sprøyteboks.

b. Kontroller stedet med tanke på rødhet, blødning, irritasjon, smerte, ømhet
eller betennelse. Behandle på grunnlag av instruksjoner fra
diabetesteamet.

c. Før inn en ny sensor på et annet sted.

• Sikkerheten ved bruk av sensor hos kritisk syke pasienter er ikke kjent. Bruk av
sensor hos kritisk syke pasienter anbefales ikke.

Sender
I bruksanvisningen som fulgte med utstyret, finner du de mest aktuelle advarslene
knyttet til bruk av senderen.
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Pass på at barn ikke putter små deler i munnen. Dette produktet utgjør en
kvelningsfare for små barn.

Blodsukkermåler
Du finner de mest aktuelle advarslene i bruksanvisningen som fulgte med utstyret.

Bruk fingertuppen når du tar blodprøver som skal brukes til sensorkalibrering mens
SmartGuard-funksjonen er aktiv. Bruk kun blodprøver fra fingertuppen til å kalibrere
sensoren. Bruk av blodprøver fra andre steder, for eksempel håndflaten eller
underarmen, er ikke studert, og nøyaktigheten til slike blodprøver er ukjent.

Eksponering for magnetfelt og stråling
• Pumpen, senderen og sensoren skal ikke utsettes for MR-utstyr, diatermiutstyr

eller annet utstyr som genererer kraftige magnetfelter (for eksempel røntgen,
CT-skanning eller andre typer stråling). Kraftige magnetfelter kan føre til
systemsvikt og alvorlig personskade. Hvis pumpen utsettes for et kraftig
magnetfelt, må du stoppe bruken og kontakte en lokal Medtronic-representant
for å få ytterligere hjelp.

Magnetfelter og direkte kontakt med magneter kan påvirke systemets
nøyaktighet, noe som kan medføre helserisiko som hypoglykemi eller
hyperglykemi.

• Fjern pumpen, sensoren, senderen og blodsukkermåleren før du går inn i et
rom med utstyr for røntgen, MR, diatermi eller CT-skanning. Magnetfeltene og
strålingen i umiddelbar nærhet av slikt utstyr kan føre til at utstyret ikke
fungerer, eller skade den delen av pumpen som styrer insulintilførselen. Dette
kan føre til overdosering og alvorlig hypoglykemi.

• Pumpen må ikke utsettes for magneter, for eksempel pumpeetuier med
magnetlås. Eksponering for magneter kan forstyrre motoren inne i pumpen.
Skade på motoren kan føre til utstyrssvikt og alvorlig personskade.

• Send ikke pumpen eller senderen gjennom en røntgenmaskin. Strålingen kan
skade pumpekomponentene som styrer insulintilførselen, og dette kan føre til
overdosering av insulin og hypoglykemi.

Alle systemkomponenter, inkludert pumpen, senderen og sensoren, må fjernes
før bruk av en helkroppsskanner. For å slippe å fjerne systemet kan du be om
å bli kontrollert på en annen måte om nødvendig.
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• Ha med deg det medisinske nødkortet som fulgte med utstyret, når du reiser.
Det medisinske nødkortet inneholder viktig informasjon om sikkerhetssystemer
på flyplasser og bruk av pumpen om bord på fly. Hvis veiledningen på det
medisinske nødkortet ikke følges, kan det føre til alvorlig personskade.

Generelle forholdsregler
Kontroller blodsukkernivået minst hver 12. time. Pumpealarmer varsler ikke
pasienten om lekkasjer i slangesettet eller dårlig kvalitet på insulinet. Hvis
blodsukkeret ligger utenfor området, må du kontrollere pumpen og slangesettet
for å forsikre deg om at den nødvendige mengden insulin tilføres.

Vanntetthet
• Pumpen er vanntett på produksjonstidspunktet og når reservoaret og slangen

er riktig satt inn. Den er beskyttet mot virkningene av å være under vann ned
til en dybde på opptil 3,6 meter (12 fot) i opptil 24 timer.

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

• Denne klassifiseringen for vanntetthet gjelder kun pumpen.

• Hvis vann kan ha trengt inn i pumpen eller det observeres annen svikt på
pumpen, må du kontrollere blodsukkeret og behandle høyt blodsukker etter
behov ved hjelp av en alternativ insulinkilde. Kontakt en lokal Medtronic-
representant for å få ytterligere hjelp, og rådfør deg med diabetesteamet
vedrørende høyt eller lavt blodsukkernivå eller andre ting du lurer på
vedrørende behandlingen.

Elektrostatisk utladning
• Svært høye nivåer av elektrostatisk utladning kan føre til en nullstilling av

pumpens programvare og en pumpefeilalarm. Når du har slettet alarmen, må
du kontrollere at riktig dato og klokkeslett er stilt inn på pumpen, og at
ønskede verdier er valgt for alle andre innstillinger. Etter en nullstilling av
pumpen vil SmartGuard-funksjonen være utilgjengelig i fem timer, slik at aktivt
insulin kan oppdateres.

■
 Sikkerhet og

 indikasjoner

 Sikkerhet og indikasjoner 17

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



• Du finner mer informasjon om pumpealarmer under Alarmer, varsler og
meldinger relatert til pumpen, på side 237. Kontakt en lokal Medtronic-
representant hvis du har problemer med å angi pumpeinnstillinger.

Ekstreme temperaturer
Utstyret kan skades hvis det utsettes for ekstreme temperaturer. Unngå følgende
forhold:

• Temperaturer over 40 °C (104 °F) eller under 5 °C (41 °F).

• Insulinløsninger fryser rundt 0 °C (32 °F) og brytes ned ved temperaturer over
37 °C (98,6 °F). I kaldt vær må du ha pumpen tett inntil kroppen og dekke den
med varme klær. I varme omgivelser må du ta forholdsregler for å holde
pumpen og insulinet kjølig.

• Pumpen må ikke utsettes for damp eller annen varme, eller steriliseres eller
autoklaveres.

Hudpleieprodukter
Noen hudpleieprodukter, som krem og solkrem, og insektmidler kan skade plasten
i pumpens kapsling. Etter at du har brukt hudpleieprodukter, må du vaske
hendene før du håndterer pumpen. Hvis et hudpleieprodukt kommer i kontakt
med pumpen, skal du så raskt som mulig tørke det av med en fuktig klut og mild
såpe. Instruksjoner for rengjøring av pumpen finner du under Rengjøre pumpen, på
side 227.

Slangesett og innstikksteder, sensor, sender og blodsukkermåler
I bruksanvisningen for det aktuelle utstyret finner du alle advarsler, forholdsregler
og instruksjoner relatert til utstyret. Hvis du ikke følger bruksanvisningen for det
aktuelle utstyret, kan det føre til mindre personskade eller skade på utstyret.

Bivirkninger
Se i bruksanvisningen for sensoren for å få informasjon om bivirkninger forbundet
med sensorbruk. Hvis du ikke følger bruksanvisningen for sensoren, kan det føre til
mindre personskade eller skade på sensoren.
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Forholdsregler for å ivareta sikkerheten
MiniMed 780G-insulinpumpen har sikkerhetsfunksjoner som skal bidra til å sikre
systemet og dataene. Disse sikkerhetsfunksjonene i insulinpumpesystemet stilles
inn på fabrikken og er klare til bruk når insulinpumpen mottas. Når pumpen
kommuniserer med annet utstyr i systemet, som blodsukkermåleren, senderen eller
en kompatibel mobil enhet, er for eksempel dataene som den sender og mottar,
kryptert og beskyttet ved hjelp av syklisk redundanskontroll. Dette bidrar til å
hindre at andre personer kan se systemdataene eller påvirke
insulinpumpebehandlingen.

Følg disse instruksjonene for å ivareta systemsikkerheten:

• La ikke insulinpumpen eller det sammenkoblede utstyret være uten tilsyn.

• Del ikke pumpens, senderens eller blodsukkermålerens serienummer med
andre.

• Koble ikke pumpen til tredjepartsutstyr som ikke er godkjent av Medtronic.

• Bruk ikke programvare som ikke er godkjent av Medtronic, til å kontrollere
systemet.

• Vær oppmerksom på pumpens meldinger, alarmer og varsler, ettersom de kan
angi at noen andre prøver å koble seg til eller påvirke utstyret.

• Koble alltid den blå adapteren fra datamaskinen når den ikke er i bruk.

• Sørg for å ha gode cybersikkerhetsrutiner. Bruk antivirusprogramvare og hold
datamaskinens programvare oppdatert.

• Se i bruksanvisningen for MiniMed Mobile-appen for å få informasjon om
hvordan du sørger for at den kompatible mobile enheten er sikker for bruk
med Medtronic-utstyret.

Pumpen kommuniserer kun med sammenkoblet utstyr. Den korte tiden det tar å
sammenkoble pumpen med annet utstyr, er sårbar med tanke på sikkerheten. I
dette tidsrommet er det mulig at utilsiktet utstyr kobles sammen med pumpen.
Selv om Medtronic har integrert sikkerhetsfunksjoner i systemet for å forebygge
dette, må du alltid følge disse instruksjonene for å sørge for at systemet er sikkert
under sammenkobling:
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• Hold avstand til andre personer og annet utstyr når senderen,
blodsukkermåleren eller den kompatible mobile enheten sammenkobles med
pumpen.

• Når senderen har blitt sammenkoblet med pumpen, slutter den grønne LED-
lampen på senderen å blinke. Hvis den grønne LED-lampen på senderen
fortsetter å blinke i flere minutter eller mer etter vellykket sammenkobling, kan
den ha blitt sammenkoblet med utilsiktet utstyr. Se Oppheve senderens
sammenkobling med pumpen, på side 232 for å slette senderen fra pumpen, og
følg deretter trinnene for å sammenkoble på nytt.

• Etter at blodsukkermåleren eller den kompatible mobile enheten er
sammenkoblet med pumpen, må du kontrollere at blodsukkermåleren eller
den kompatible mobile enheten angir at sammenkoblingen var vellykket.

Rådfør deg med diabetesteamet hvis det er symptomer på alvorlig hypoglykemi
eller diabetisk ketoacidose, eller hvis det er mistanke om utilsiktede endringer i
insulinpumpeinnstillingene eller insulintilførselen.

Hvis du er redd for at noen andre prøver å koble seg til eller påvirke utstyret, skal
du slutte å bruke det og kontakte en lokal Medtronic-representant umiddelbart.

Retningslinjer for insulin

ADVARSEL!  Du må ikke sette et insulinfylt reservoar inn i pumpen
eller koble et insulinfylt slangesett til kroppen når du øver deg på å
bruke systemet. Hvis du gjør det, kan det føre til utilsiktet infusjon
av insulin, som kan gi hypoglykemi. Start ikke insulinbehandling før
du får beskjed om det fra diabetesteamet.

MiniMed 780G-systemet har vært studert med, og er ment for bruk med, følgende
hurtigvirkende U-100-insulin:

• U-100 NovoLog

• U-100 Humalog

• U-100 NovoRapid

Bruk av annet insulin i MiniMed 780G-systemet har ikke blitt testet og er
kontraindisert for bruk med dette utstyret.
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ADVARSEL!  Bruk kun hurtigvirkende U-100-insulin (Humalog,
NovoLog og NovoRapid), som forskrevet av diabetesteamet, i
MiniMed 780G-systemet. Bruk av feil type insulin eller insulin med
høyere eller lavere konsentrasjon kan føre til overdosering eller
underdosering av insulin, som kan resultere i hypoglykemi eller
hyperglykemi. Rådfør deg med diabetesteamet hvis du lurer på
hvilken type insulin som er kompatibel med pumpen.

Forbruksmateriell
Pumpen bruker MiniMed-reservoarer og -slangesett for engangsbruk til tilførsel av
insulin.

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

• Reservoarer – Bruk MiniMed-reservoaret MMT-332A på 3,0 ml (300 enheter)
eller MiniMed-reservoaret MMT-326A på 1,8 ml (180 enheter).

• Slangesett – Kontakt diabetesteamet for å få hjelp til å velge et Medtronic
Diabetes-slangesett. Bytt slangesettet hver andre eller tredje dag i samsvar
med instruksjonene fra produsenten av slangesettet.

Den følgende tabellen inneholder en liste over de kompatible slangesettene.
MMT-numrene kan endres hvis andre kompatible slangesett blir tilgjengelige.

Type MMT-nummera

MiniMed Quick-set-slangesett MMT-386, MMT-387, MMT-394, MMT-396, MMT-397,

MMT-398, MMT-399
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Type MMT-nummera

MiniMed Silhouette-slangesett MMT-368, MMT-377, MMT-378, MMT-381, MMT-382,

MMT-383, MMT-384

MiniMed Sure-T-slangesett MMT-862, MMT-864, MMT-866, MMT-874, MMT-876,

MMT-884, MMT-886

MiniMed Mio-slangesett MMT-921, MMT-923, MMT-925, MMT-941, MMT-943,

MMT-945, MMT-961, MMT-963, MMT-965, MMT-975

MiniMed Mio 30-slangesett MMT-905, MMT-906

MiniMed Mio Advance-slangesett MMT-211, MMT-212, MMT-213, MMT-231, MMT-232,

MMT-233, MMT-242, MMT-243, MMT-244

a. Alle MMT-numre inkluderer "a"-versjoner. For eksempel MMT-386 og MMT-386a. 

Annet utstyr til MiniMed 780G-systemet
• Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåler – MiniMed 780G-pumpen er

kompatibel med Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåleren. Blodsukkermåleren
sammenkobles med pumpen, slik at blodsukkermåleren kan sende
blodsukkermålerverdier til pumpen. Dette utstyret er ikke nødvendigvis
tilgjengelig i alle land.

• Guardian Link (3)-sender (MMT-7911WW) – Senderen sammenkobles med
pumpen, samler inn data som er målt av sensoren, og sender disse dataene
trådløst til overvåkingsutstyr. Dette utstyret kreves for CGM.

• Guardian Sensor (3) (MMT-7020) – Sensoren er engangsutstyr som føres inn
rett under huden for å måle glukosenivået i vevsvæsken. Dette utstyret kreves
for CGM. Glukosesensoren Guardian Sensor (3) (MMT-7020) er den eneste
sensoren som er kompatibel med MiniMed 780G-insulinpumpen og Guardian
Link (3)-senderen.

Tilbehør
Følgende tilbehør kan brukes sammen med MiniMed 780G-systemet.

• Pumpeklips – festes til et belte og kan brukes til å åpne batterirommet.

• Aktivitetsbeskyttelse (ACC-1520) – bidrar til å hindre at reservoaret dreies
eller fjernes fra pumpen under fysiske aktiviteter.
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• MiniMed Mobile-app (MMT-6101 for Android eller MMT-6102 for iOS) –
sørger for en sekundær visning av insulinpumpedata og CGM, og laster opp
systemdata til CareLink-programvaren. Appen kan installeres på flere mobile
enheter, men kun én enhet kan være sammenkoblet med pumpen om
gangen.

• Blue Adapter (blå adapter) (ACC-190) – laster opp systemdata til CareLink-
programvaren via en USB-kontakt på en datamaskin. Se i bruksanvisningen for
CareLink-programvaren for oppsett og bruk av den blå adapteren.
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2 Grunnleggende om pumpen
Dette kapitlet inneholder informasjon om de grunnleggende funksjonene, tastene
og skjermbildene på MiniMed 780G-insulinpumpen.

 Grunnleggende om pumpen 27
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Bruke tastene

FORSIKTIG!  Bruk ikke skarpe gjenstander til å trykke på
pumpetastene. Bruk av skarpe gjenstander kan skade pumpen.

Merk!  Varsellampen blinker når en alarm eller et varsel er utløst på
pumpen. Varsellampen er ikke synlig med mindre den blinker.
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Følgende tabell beskriver hvordan du bruker tastene på pumpen.
 

Tast Beskrivelse

Trykk på denne tasten fra startskjermbildet for å vise menyskjermbildet og

for å velge menyalternativet som er uthevet.

, , 

eller 

Trykk på disse tastene for å bla oppover eller nedover, for å gå til venstre

eller høyre på visse skjermbilder, for å velge symbolene på menyskjermbil‐

det og for å øke eller redusere en innstillingsverdi.

Trykk på denne tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Trykk på og hold inne denne tasten for å gå tilbake til startskjermbildet.

Trykk på denne tasten for å få tilgang til grafskjermbildet.

Trykk på og hold inne denne tasten for å sette pumpen i hvilemodus.
 

Hvilemodus
Pumpen går inn i hvilemodus etter to minutter for å spare batteristrøm.
Hvilemodus påvirker ikke insulintilførselen. Trykk på en hvilken som helst tast for å
reaktivere pumpen. Trykk på og hold inne  i to sekunder for å aktivere
hvilemodus manuelt.
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Pumpetilførselssystem
Følgende diagram viser delene i pumpetilførselssystemet, inkludert slangesettet*,
reservoaret og pumpen.

Slangesett
Slangesettet består av følgende komponenter:

• Slangen fører insulin fra reservoaret inn i kroppen.
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• Slangekoblingen festes til reservoaret.

• Innstikksdelen festes til kroppen.

• Kanylen er et lite, bøyelig rør som føres inn i kroppen. Noen slangesett har en
liten nål i stedet for en kanyle.

• En klebedel holder slangesettet på plass.

Bytt slangesett i henhold til bruksanvisningen som følger med slangesettet.

Reservoar
Reservoaret inneholder insulin for tilførsel og settes inn i pumpens reservoarrom.

Pumpe
Under reservoarrommet er det et stempel som skyver opp reservoaret fra
undersiden, slik at insulinet beveger seg inn i slangen, gjennom kanylen og inn i
kroppen.

Pumpen tilfører små doser med insulin, helt ned til 0,025 enheter. Stemplet i
pumpen må reverseres hver gang et nylig fylt reservoar settes inn i
reservoarrommet.

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

FORSIKTIG!  Bruk ikke et karbonsinkbatteri i pumpen.
Karbonsinkbatterier er ikke kompatible med pumpen og kan føre til at
pumpen viser unøyaktige batterinivåer.

Merk!  Bruk ikke kalde batterier, ettersom batterinivået feilaktig kan vises
som lavt. La kalde batterier nå romtemperatur før de settes inn i pumpen.

 
Batteridekslet ligger i pumpeesken med tilbehøret.
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Slik setter du inn batteriet:

1. Sett inn et nytt eller fulladet AA-batteri. Pass på at du setter inn den negative
enden (−) først.

2. Sett batteridekslet på pumpen. Bruk den nedre kanten på pumpeklipsen eller
en mynt til å stramme til dekslet.

FORSIKTIG!  Stram ikke batteridekslet for mye eller for lite. Et
batterideksel som er for stramt, kan føre til skade på pumpens
kapsling. Et batterideksel som er for løst, kan hindre registrering
av det nye batteriet. Drei batteridekslet med klokken til sporet i
dekslet er rettet inn med pumpens kapsling horisontalt, som vist i
eksemplet nedenfor.
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Første gang et batteri settes inn i pumpen, starter oppstartsveiviseren. Når et
batteri settes inn i pumpen etter dette, vises startskjermbildet og pumpen
gjenopptar basaltilførselen.

Oppstartsinnstillinger
Oppstartsveiviseren vises etter at et batteri er satt inn for første gang. Bruk
oppstartsveiviseren til å velge språk, tidsformat og gjeldende klokkeslett og dato,
og til å reversere pumpen. Se Pumpeproblemer, på side 219 for å legge inn disse
innstillingene igjen på et senere tidspunkt.
 
Slik bruker du oppstartsveiviseren:

1. Velg et språk på skjermbildet Select Language (Velg språk), og trykk deretter
på .

Skjermbildet Velg tidsformat vises.

2. Velg et tidsformat, og trykk deretter på .

3. Angi gjeldende klokkeslett, og velg deretter Neste.
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Skjermbildet Angi dato vises.

4. Angi gjeldende dato, og velg deretter Neste.

En "Reverserer"-melding vises. Stemplet går tilbake til utgangsstillingen i
reservoarrommet. Dette kan ta flere sekunder.

Når reverseringen er fullført, vises en melding som bekrefter at oppstarten er
fullført.

5. Velg OK for å gå til startskjermbildet.
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Startskjermbildet i manuell modus
Startskjermbildet vises etter at batteriet er byttet, når pumpen reaktiveres fra
hvilemodus, og når et annet skjermbilde ikke brukes aktivt.

Merk!  Dette eksemplet viser startskjermbildet i manuell modus når
sensorfunksjonen er slått av. Informasjon om startskjermbildet når
sensorfunksjonen er slått på, finner du under Startskjermbildet med CGM i
manuell modus, på side 102. Informasjon om startskjermbildet med
SmartGuard-funksjonen finner du under Startskjermbildet med SmartGuard-
funksjonen, på side 136.

 

Følgende elementer vises på startskjermbildet:
 

Element Beskrivelse

Statussymboler Statussymbolene gir deg en rask oversikt over pumpesystemets status.

Du finner mer informasjon under Statussymboler, på side 36.

Gjeldende

klokkeslett

Du finner mer informasjon om hvordan du stiller inn klokkeslettet,

under Tid og dato, på side 151.

BS-verdier Den gjeldende blodsukkerverdien (BS-verdien) vises. Blodsukkerverdien

legges inn manuelt eller mottas fra en sammenkoblet Accu-Chek

Guide Link-blodsukkermåler.

Aktivt insulin Aktivt insulin er mengden bolusinsulin som fortsetter å senke blod‐

sukkernivået. Du finner mer informasjon om aktivt insulin under Bolus

Wizard-innstillinger, på side 62.
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Snarveier fra startskjermbildet
Den følgende tabellen beskriver snarveier som kan brukes til å få rask tilgang til
visse pumpefunksjoner. Disse snarveiene fungerer kun på startskjermbildet.

Snarvei Beskrivelse

Trykk på denne tasten for å få tilgang til statusskjermbildet.

Når Lydbolus-funksjonen er slått på, kan du trykke på og holde inne denne

tasten for å starte lydbolusen. MiniMed 780G-pumpen må være i manuell

modus og hvilemodus først.

Trykk på denne tasten for å få tilgang til skjermbildet Varighet i området når

sensoren er aktivert.

Trykk på denne tasten for å få tilgang til skjermbildet Bolus. Bolus-skjermbil‐

det som vises, varierer avhengig av bolusfunksjonen som er aktiv for øyeblik‐

ket.
 

Statussymboler
Statussymbolene på startskjermbildet viser gjeldende status for pumpesystemet.
Du finner informasjon om hvordan du viser detaljerte statusskjermbilder, under
Statusskjermbildet, på side 43.

Symbolnavn Beskrivelse

Batteri Fargen og fyllnivået på symbolet angir pumpebatteriets ladenivå.

Etter hvert som batteriet brukes, endrer symbolet farge fra helt grønt i

følgende rekkefølge: 

•  Batteriet er fullt.

•  Batteriet er svakt.

•  Batteriet kan brukes i mindre enn 30 minutter og må byttes.
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Symbolnavn Beskrivelse

Reservoar Reservoarsymbolet viser fyllingsstatusen til MiniMed-reservoaret

MMT-332A på 3,0 ml (300 enheter).

•  Det er ca. 85 % til 100 % insulin igjen i reservoaret.

•  Det er ca. 71 % til 84 % insulin igjen i reservoaret.

•  Det er ca. 57 % til 70 % insulin igjen i reservoaret.

•  Det er ca. 43 % til 56 % insulin igjen i reservoaret.

•  Det er ca. 29 % til 42 % insulin igjen i reservoaret.

•  Det er ca. 15 % til 28 % insulin igjen i reservoaret.

•  Det er ca. 1 % til 14 % insulin igjen i reservoaret.

•  Den gjenværende mengden insulin i reservoaret er ukjent.

Merk!  Fyllnivået på symbolet er basert på reservoaret
på 3,0 ml. Når et fullt 1,8 ml reservoar brukes, vises det
gule symbolet for ca. 43 %–56 %.

 

Tilkobling Tilkoblingssymbolet viser følgende informasjon:

•  Sensorfunksjonen er på og kommuniserer.

•  Sensorfunksjonen er på, men senderen kommuniserer ikke med

pumpen.

Midlertidig

nettverksfor‐

bindelse

 Symbolet for midlertidig nettverksforbindelse vises når pumpen

er midlertidig tilkoblet eksternt opplastingsutstyr.
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Symbolnavn Beskrivelse

Kalibrering Kalibreringssymbolet viser hvor mye tid som er igjen før sensoren må

kalibreres på nytt. Disse symbolene vises kun når sensorfunksjonen er

aktivert.

• Fargen og sirkelen rundt symbolet angir statusen.

• Når sensoren nylig er kalibrert, er ringen rundt symbolet helt grønn.

Etter hvert som tidspunktet for neste sensorkalibrering nærmer seg,

blir den grønne sirkelen rundt symbolet mindre, og fargen på sym‐

bolet endres.

• Når symbolet blir rødt, er det nødvendig med sensorkalibrering.

• Hvis tiden til neste sensorkalibrering er utilgjengelig, vises symbolet

som et spørsmålstegn omsluttet av en helt blå sirkel.

• Når sensoren ikke er klar for en kalibrering, inneholder sirkelen tre

prikker. Dette skjer når en ny sensor kobles til, eller innen 15 minut‐

ter etter et Kalibrering ikke godkjent-varsel.
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Symbolnavn Beskrivelse

Trendpiler Trendpilene viser hvor raskt de siste sensorglukoseverdiene stiger eller

faller. Trendene for glukoseverdiene kan gå oppover eller nedover

under visse aktiviteter, for eksempel ved inntak av mat, når det tilføres

en bolus, eller under trening. Disse symbolene vises kun når sensor‐

funksjonen er aktivert.

•  eller : SG har steget eller falt med en hastighet på 1,11–2,22

mmol/l i løpet av de siste 20 minuttene, eller 0,06–0,11 mmol/l per

minutt.

•  eller : SG har steget eller falt med en hastighet på

2,22–3,33 mmol/l i løpet av de siste 20 minuttene, eller 0,11–0,17

mmol/l per minutt.

•  eller : SG har steget eller falt med en hastighet på

mer enn 3,3 mmol/l i løpet av de siste 20 minuttene, eller mer enn

0,17 mmol/l per minutt.

Sensorens

levetid

Tallet på symbolet for sensorens levetid angir antall dager som gjen‐

står av sensorens levetid. Symbolet vises på statusskjermbildet og kun

når sensorfunksjonen er aktivert. Når en ny sensor er ført inn, er sym‐

bolet helt grønt. Når det er én dag igjen av sensorens levetid, blir

symbolet rødt. 

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

gelig, vises symbolet for sensorens levetid med tre prikker. 

Barnesikring Symbolet for barnesikring  angir at pumpen er låst. Du finner

mer informasjon om barnesikringen under Barnesikring, på side 152.

Stoppet Symbolet for stoppet av sensor  angir når insulintilførselen er

stoppet på grunn av en Stopp før lav SG- eller Stopp ved lav SG-hen‐

delse. Du finner mer informasjon under Stopp før lav SG-funksjonen, på

side 106 og Stopp ved lav SG-funksjonen, på side 108.

Symbolet for stopp utilgjengelig  angir at Stopp før lav SG- eller

Stopp ved lav SG-funksjonen er utilgjengelig. Du finner mer informa‐

sjon under Når Stopp før lav SG-funksjonen eller Stopp ved lav SG-funk‐

sjonen er utilgjengelig, på side 109.

■
 G

runnleggende om
 pum

pen

 Grunnleggende om pumpen 39

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



Symbolnavn Beskrivelse

Lydløs-funk‐

sjon
Symbolet for Lydløs-funksjonen  angir at Lydløs-funksjonen er slått

på, og at noen varsler ikke vil avgi lyd eller vibrasjon. Sensorvarsler

kan gjøres lydløse i et visst tidsrom ved bruk av Lydløs-funksjonen. Du

finner mer informasjon under Slå av lyden for sensorvarsler, på side 124.

Merk!  Statussymboler gir begrenset informasjon. Reservoarsymbolet kan
for eksempel angi at det er lite insulin i reservoaret. Statusskjermbildet
viser mer detaljert informasjon om hvor mange enheter det er igjen. Du
finner mer informasjon om statusskjermbildene under Statusskjermbildet,
på side 43.

 

Menyskjermbildet
Bruk menyen til å gå til skjermbilder som viser systemets ulike egenskaper og
funksjoner. Trykk på  på startskjermbildet for å gå til menyen. Det valgte
menyalternativet vises med farger. Alle andre menyalternativer vises med svart og
grått.

Bruk menyen til å gå til følgende skjermbilder:

Menyvalg Meny‐

symbol

Beskrivelse

Insulin Tilføre en bolus, stille inn og tilføre basalinsulin,

stoppe insulintilførselen og stoppe bolus under

bolustilførsel.
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Menyvalg Meny‐

symbol

Beskrivelse

Logg og graf Vise logg, sensorglukoseoversikt, graf og varighet i

området.

SmartGuard Stille inn SmartGuard-funksjonen.

Lyd og vibrasjon Angi valgene for lyd, vibrasjon og volum for varslin‐

ger.

Reservoar og sett Klargjøre et nytt reservoar og slangesett og fylle en

kanyle.

Blodsukker Angi en BS-verdi.

Status Vise statusen til pumpen og andre systemfunksjoner.

Sammenkoblet

utstyr

Sammenkoble utstyr eller CareLink-programvare.

Innstillinger Angi utstyrsinnstillinger, tilførselsinnstillinger og var‐

selinnstillinger.

Menyoversikt
Det følgende diagrammet gir en oversikt over skjermbildene og funksjonene som
er tilgjengelige fra hovedmenyen.
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Insulin

Bolus

• Bolus Wizard

• Manuell bolus

• Tilførselsinnstillinger 

Basal

• Midl. basal

• Basalprogrammer

• Oppsett av basalprogram 

Stopp all tilførsel / Gjenoppta basal

Tilførselsinnstillinger 

SmartGuard

SmartGuard-sjekkliste

Midl. mål

SmartGuard-innstillinger

• Mål

• Autokorreksjon

SmartGuard på og av

Innstillinger

Varselinnstillinger

• Høyt varsel

• Lavt varsel

• Utsett høy og lav

• Påminnelser

Tilførselsinnstillinger

• Oppsett av Bolus Wizard

• Oppsett av basalprogram

• Maks. basal/bolus

• Komb./Forlenget bolus

• Bolusøkning

• Bolushastighet

• Oppsett av forvalgt bolus

• Oppsett av forvalgt midl.

Utstyrsinnstillinger

• Sensor på og av

• Tid og dato

• Utstyrsinfo

• Display

• Barnesikring

• Selvtest

• Gå gjenn. innstilling.

• Administrer innstillinger

• Lydbolus

• Automatisk stopp

• Språk

Lyd og vibrasjon

Sett sensorvar. på lydløs

Volum

Lyd

Vibrasjon

Varselinnstillinger 

Blodsukker

BS

Logg og graf

Logg

• Sammendrag

• Daglig logg

• Alarmlogg

Sensorglukoseoversikt

• Høy grense

• Lav grense

• Dager for gj.snitt

Graf

Varighet i området

Status

Stopp all tilførsel

SmartGuard-sjekkliste

Pumpe

Sensor

Sammenkoblet utstyr

Sammenkoble nytt utstyr

Sammenkoble CareLink

Mobil

Blodsukkermåler

Sensor

Reservoar og sett

Nytt reservoar

Fyll kanylen

Forklaring

 = snarvei
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Skjermbildet Lyd og vibrasjon
Valgene for lyd og vibrasjon angis på skjermbildet Lyd og vibrasjon. Sensorvarsler
kan også gjøres midlertidig lydløse. Informasjon om hvordan varsler gjøres lydløse,
finner du under Slå av lyden for sensorvarsler, på side 124. Et statussymbol på
startskjermbildet angir når varsler er lydløse. Du finner mer informasjon under
Statussymboler, på side 36.
 
Slik endrer du innstillingene for lyd og vibrasjon:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Juster volumet:

a. Velg Volum.

b. Trykk på .

c. Trykk på , ,  eller , og trykk deretter på .

3. Velg Lyd, og trykk deretter på  for å slå lyden på eller av.

4. Velg Vibrasjon, og trykk deretter på  for å slå vibrasjonen på eller av.

Statusskjermbildet
Statusskjermbildet gir tilgang til informasjon om pumpen og informasjon om
sensoren, hvis aktuelt. På statusskjermbildet kan du også stoppe all insulintilførsel
eller gjenoppta basalinsulintilførselen.

Bruk statusskjermbildet til å få tilgang til følgende skjermbilder eller valg:

Skjermbilde

eller valg

Beskrivelse

Stopp bolus Dette valget vises når en bolustilførsel pågår. Velg Stopp bolus for

å stoppe den aktive bolusen.

Stopp all tilførsel

eller Gjenoppta

basal

Dette valget angir om insulintilførselen er stoppet. Velg Stopp all
tilførsel for å stoppe insulintilførselen. Velg Gjenoppta basal for å

gjenoppta tilførselen av basalinsulin. Du finner mer informasjon

under Stoppe all insulintilførsel og gjenoppta basalinsulintilførselen, på

side 57.
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Skjermbilde

eller valg

Beskrivelse

Skjermbildet

SmartGuard-sjek‐

kliste

Dette skjermbildet viser en liste over betingelsene som må være

oppfylt for at pumpen skal kunne bruke SmartGuard-funksjonen. Du

finner mer informasjon under SmartGuard-sjekkliste, på side 134.

Skjermbildet

Pumpe

Dette skjermbildet viser en detaljert visning av pumpens status,

reservoarets status, batteriets status, pumpens serienummer, pum‐

pens navn og modellnummer og annen pumpeinformasjon.

Skjermbildet

Sensor

Dette skjermbildet vises når sensorfunksjonen er aktivert. Skjermbil‐

det Sensor angir eventuelle lydløse varsler og viser kalibreringssta‐

tus, senderens batteri samt serienummeret og versjonsnummeret til

senderen.

 
Slik viser du statusskjermbildene:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Trykk på  eller  for å velge et statusskjermbilde, og trykk deretter på .

Vise informasjon om basaltilførsel
 
Slik viser du gjeldende basaldose:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Basal.

Den gjeldende basaldosen vises øverst på skjermbildet.

 
Slik viser du basalprogrammer:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Basalprogrammer.
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Skjermbildet Basalprogrammer viser en liste over konfigurerte
basalprogrammer og den totale 24-timers insulindosen for hvert
basalprogram. Det vises en hake ved siden av det aktive basalprogrammet.

3. For å vise detaljert informasjon om et basalprogram velger du
basalprogrammet.

Du finner mer informasjon om basalprogrammer under Basalprogrammer, på
side 53.

Innstillinger som dekker en 24-timersperiode
Noen pumpefunksjoner gir mulighet for å endre innstillingene over en 24-
timersperiode.

Fremgangsmåten i denne delen viser hvordan du angir flere ulike verdier for en
24-timersperiode. Disse trinnene gjelder for følgende oppgaver:

• Stille inn basalprogrammer.

Se Legge til et nytt basalprogram, på side 53.

• Angi innstillinger for høy sensorglukose.

Se Angi innstillingene for høy sensorglukose, på side 112.

• Angi innstillinger for lav sensorglukose.

Se Angi innstillingene for lav SG, på side 115.

• Stille inn karbohydratforhold, insulinsensitivitet og BS-mål i Bolus Wizard-
funksjonen.

Se Stille inn Bolus Wizard-funksjonen, på side 63.

Skjermdumpen nedenfor viser for eksempel et basalprogram som gir mulighet for
endring av basalinsulindosen i forhold til tidspunktet på dagen.
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Merk!  I den følgende fremgangsmåten brukes skjermbildene fra
redigering av et basalprogram som et eksempel.

 
Stille inn verdier for en 24-timersperiode:

1. Velg slutt-tiden på det aktuelle innstillingsskjermbildet, og angi slutt-tiden for
den første perioden. I dette eksemplet er den første ønskede perioden 8
timer. Starttiden begynner alltid kl. 00.00. For å velge en 8-timersperiode angir
du slutt-tiden 08.00.

2. Angi enhetsverdien for den første perioden.

3. Trykk på .

Starttiden for den neste perioden vises.

4. Angi slutt-tiden for den neste perioden.
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5. Angi enhetsverdien for den neste perioden.

6. Trykk på .

Starttiden for den neste perioden vises.

7. Gjenta trinn 3–5 for hver ønskede periode til slutt-tiden 24.00 er nådd. Hele
24-timersperioden er nå dekket.

■
 G

runnleggende om
 pum

pen

 Grunnleggende om pumpen 47

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



48 Kapittel 2

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



3    Stille inn
 insulintilførsel





3 Stille inn insulintilførsel
Dette kapitlet forklarer hvordan du bruker ulike typer insulintilførsel.

Stille inn basalinsulin
Basalinsulin er "basisinsulinet" kroppen trenger i løpet av døgnet for å opprettholde
målverdiene for blodsukkeret når du ikke spiser mat. Basalinsulinet utgjør omtrent
halvparten av det daglige insulinbehovet. MiniMed 780G-insulinpumpen simulerer
bukspyttkjertelen ved å tilføre insulin kontinuerlig 24 timer i døgnet.

Basalinsulinet tilføres i henhold til et basalprogram.

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

Basaldosene angis i ett eller flere basalprogrammer. Hvert basalprogram dekker
24 timer. Du finner spesifikk informasjon om basalprogrammer under
Basalprogrammer, på side 53.

Maks. basaldose
Den maksimale basaldosen er den maksimale mengden basalinsulin som pumpen
kan tilføre per time. Angi den maksimale basaldosen i henhold til instruksjonene fra
diabetesteamet. Det er ikke mulig å angi en basaldose, en midlertidig basaldose
eller en forvalgt midlertidig basaldose som overskrider grensen for den maksimale
basaldosen. Etter at basalprogrammer eller forvalgte midlertidige basaldoser er
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angitt, kan ikke den maksimale basaldosen være lavere enn noen av de
eksisterende basaldosene. Du kan angi en maksimal basaldose på mellom 0 og
35 enheter per time.
 
Slik angir du den maksimale basaldosen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Maks. basal/bolus.

Skjermbildet Maks. basal/bolus vises.

3. Velg Maks. basal.

4. Velg Fortsett for å gå videre til skjermbildet Maks. basaldose.

5. Velg Maks. basal, og angi deretter det maksimale antallet basalinsulinenheter
per time.

6. Velg Lagre.
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Basalprogrammer
Basalprogrammet bestemmer hvor mye basalinsulin som tilføres i løpet av døgnet.
Et basalprogram består av én til 48 basaldoser som skal dekke en hel 24-
timersperiode. Ettersom behovet for basalinsulin kan variere, kan opptil åtte
basalprogrammer angis.

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

Diabetesteamet bestemmer hva som er den beste basaldosen.

Legge til et nytt basalprogram

Denne fremgangsmåten viser hvordan du legger til et nytt basalprogram for første
gang. Se Legge til nok et basalprogram, på side 190 for å legge til nok et
basalprogram.
 
Slik legger du til et nytt basalprogram:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av basalprogram.

3. Velg Basal 1.

4. Velg Valg, og velg deretter Rediger.
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5. For én basaldose trenger ikke slutt-tiden endres. Trykk på  på 24.00.

Merk!  Under Innstillinger som dekker en 24-timersperiode, på side 45
finner du instruksjoner for hvordan du angir flere ulike basaldoser for
en 24-timersperiode.

 
6. Velg Ferdig.

Gå gjennom basalprogrammet. Trykk på  for å gå tilbake til det forrige
skjermbildet for å gjøre endringer.

Merk!   Hvis du trykker på  og ikke velger Ferdig, lagres ikke
endringene.

 
7. Velg Lagre.

Midlertidige basaldoser
Funksjonen for midlertidige basaldoser hjelper deg med å angi og starte en
midlertidig basaldose som kan brukes umiddelbart for å regulere blodsukkeret i
forbindelse med kortvarige aktiviteter eller tilstander.
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Forvalgte midlertidige basaldoser kan angis for tilbakevendende kortvarige
situasjoner. Du finner mer informasjon om forvalgte midlertidige basaldoser under
Forvalgte midlertidige basaldoser, på side 187. Varigheten for midlertidige basaldoser
kan være alt fra 30 minutter til 24 timer. Etter at tilførselen av den midlertidige
basaldosen er fullført eller avbrutt, gjenopptas det programmerte
basalprogrammet. Midlertidige basaldoser og forvalgte midlertidige basaldoser kan
defineres enten ved å bruke en prosentandel av det gjeldende basalprogrammet
eller ved å angi en bestemt dose, som beskrevet i følgende tabell:

Type midlertidig basal‐

dose

Beskrivelse

Prosent Prosent tilfører en prosentandel av de basaldosene

som er programmert i det aktive basalprogrammet, i

tidsrommet for den midlertidige basaldosen. Mengden

midlertidig basal rundes ned til nærmeste 0,025 enhe‐

ter hvis basaldosen angis til mindre enn 1 enhet per

time, eller til nærmeste 0,05 enheter hvis basaldosen

angis til mer enn 1 enhet per time.

Midlertidige basaldoser kan stilles inn til å tilføre mel‐

lom 0 % og 200 % av den planlagte basaldosen. Pro‐

sentandelen som brukes, tar utgangspunkt i den

største basaldosen som er planlagt i løpet av tidsrom‐

met for den midlertidige basaldosen, og begrenses av

den maksimale basaldosen.

Dose Dose tilfører en fast basalinsulindose i enheter per time

i tidsrommet for den midlertidige basaldosen. Den

angitte mengden begrenses av den maksimale basal‐

dosen.

Starte en midlertidig basaldose

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

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .
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2. Velg Basal > Midl. basal.

3. Angi Varighet.

4. Velg Neste.

5. Velg Type for å velge Dose eller Prosent.

6. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilken type som er valgt:

• Angi en prosent.

• Angi en basaldose.

Velg Oversikt for å gå gjennom innstillingen for midlertidig basal.

7. Velg Start for å starte den midlertidige basaldosen.

Midl. basal-banneret vises på startskjermbildet under tilførsel.
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Stoppe all insulintilførsel og gjenoppta basalinsulintilførselen
Bruk denne funksjonen til å stoppe all aktiv tilførsel av basal- og bolusinsulin. En
påminnelse om at det ikke tilføres insulin, gjentas hvert 15. minutt. Pumpen avgir
et lydsignal, en vibrasjon eller begge deler, avhengig av innstillingene for lyd og
vibrasjon.

Merk!  Den første påminnelsen inntreffer 15 minutter etter at pumpens
display tidsavbrytes. Hvis du trykker på en tast for å reaktivere pumpen,
inntreffer ikke påminnelsen før 15 minutter etter at pumpens display
tidsavbrytes på nytt. Se Displayinnstillinger, på side 151 for å justere
innstillingen for tidsavbrudd.

 
Hvis du vil fortsette tilførselen av basalinsulin, bruker du funksjonen Gjenoppta
basal. Pumpen starter det programmerte basalprogrammet, men starter ikke
eventuelle tidligere programmerte bolustilførsler.

Merk!  Se Stoppe tilførsel av en vanlig bolus, på side 71 hvis du ønsker å
stoppe en bolustilførsel uten å stoppe basaltilførselen.

 

ADVARSEL!  Hvis insulintilførselen stoppes under en bolus, må du
kontrollere pumpens daglige logg før insulintilførselen gjenopptas,
for å se hvor mye insulin som har blitt tilført. Bolustilførsel og
fylling av kanylen starter ikke på nytt når insulintilførselen
gjenopptas. Om nødvendig kan du programmere en ny bolus eller
fylle kanylen. Hvis basalinsulintilførselen ikke gjenopptas, kan det
føre til hyperglykemi og diabetisk ketoacidose.

ADVARSEL!  Unngå å stole utelukkende på lyd- eller
vibrasjonsvarslinger når du bruker lyd- eller vibrasjonsalternativene.
Det kan være at disse varslingene ikke utløses som forventet hvis
det er feil på høyttaleren eller vibratoren i pumpen. En uteblitt
varsling kan føre til at det tilføres for mye eller for lite insulin. Dette
forekommer oftest ved bruk av lydbolusfunksjonen, eller når
pumpen er stoppet manuelt. Kontakt den lokale Medtronic-
representanten hvis du lurer på noe.
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Slik stopper du all insulintilførsel:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Stopp all tilførsel.

Det vises en bekreftelsesmelding.

3. Velg Ja for å stoppe all insulintilførsel.

Pumpens funksjoner er begrenset til insulintilførselen gjenopptas.

Tilførsel stoppet-banneret vises på startskjermbildet mens insulinet er stoppet.

 
Slik gjenopptar du tilførselen av basalinsulin:

1. Trykk på  fra startskjermbildet og velg deretter  mens insulintilførselen er

stoppet.

2. Velg Gjenoppta basal.

Det vises en bekreftelsesmelding.

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

Merk!  Hvis det er behov for en bolustilførsel som pågikk før
tilførselen ble stoppet, kan du kontrollere skjermbildet Daglig logg
for å se hvor mange bolusenheter som faktisk har blitt tilført, og den
planlagte bolusmengden. Angi deretter en ny bolusmengde etter
behov. Se Skjermbildet Daglig logg, på side 167 for å få informasjon
om bruk av skjermbildet Daglig logg.

 

Angi en blodsukkerverdi
På skjermbildet BS er det mulig å angi en blodsukkerverdi manuelt.
Blodsukkerverdier som tidligere er angitt manuelt eller via en blodsukkermåler,
vises ikke på skjermbildet BS. En blodsukkerverdi som er mottatt fra en
sammenkoblet blodsukkermåler, vises på et eget skjermbilde for blodsukkermålere,
som krever bekreftelse.
 
Slik legger du inn BS-verdier manuelt:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Angi en BS-verdi.

3. Velg Lagre.

Hvis du angir en blodsukkerverdi mellom 2,2 mmol/l og 22,2 mmol/l,
kalibreres sensoren ved bruk av den angitte verdien.

Merk!  Hvis du angir en verdi utenfor dette området, kalibreres ikke
sensoren.

 
 
Slik bekrefter du en blodsukkerverdi fra en blodsukkermåler:

1. Når skjermbildet BS-måler vises med meldingen Bekreft BS?, velger du Ja for å
bekrefte verdien fra blodsukkermåleren.

Meldingen BS mottatt vises.

■
 Stille inn
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Stille inn bolustilførsel
En bolus tilføres av to årsaker: for å dekke mat som inneholder karbohydrater, eller
for å korrigere blodsukkernivåer som er over målområdet.

Om bolustilførsler
En bolus kan tilføres ved bruk av enten Manuell bolus-funksjonen eller Bolus
Wizard-funksjonen. Det finnes også flere typer bolustilførsler, inkludert vanlig bolus,
forlenget bolus og kombinasjonsbolus. Bolustypen avhenger av individuelle
insulinbehov. Diskuter disse alternativene med diabetesteamet for å fastslå hva
som er best. Se Bolustyper, på side 195 for å få informasjon om de ulike typene
bolustilførsler som finnes.

Alternativer for bolustilførsel
Den følgende tabellen beskriver hvordan en bolus tilføres med Bolus Wizard-
funksjonen eller Manuell bolus-funksjonen.

Tilførselsmetode Beskrivelse

Bolus Wizard-funksjon Angi verdien fra blodsukkermåleren eller forventet

mengde karbohydrater i et måltid, eller begge deler.

Deretter beregner Bolus Wizard-funksjonen en anslått

bolusmengde basert på de individuelle innstillingene.

Bolus Wizard-funksjonen er kun tilgjengelig i manuell

modus.

Du finner informasjon om hvordan du bruker funksjo‐

nen Bolus Wizard, under Bolus Wizard-funksjon, på

side 62.

Manuell bolus-funksjonen Beregn bolusmengden og angi den manuelt.

Under Tilføre en vanlig bolus ved bruk av Manuell bolus-

funksjonen, på side 70 finner du informasjon om hvor‐

dan du bruker Manuell bolus-funksjonen.
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Maks. bolus
Innstillingen for maksimal bolus begrenser mengden insulin som kan tilføres i én
enkelt bolus. Pumpen hindrer enkelttilførsler av bolusinsulin som overskrider den
maksimale bolusmengden. Du kan angi en maksimal bolus på mellom 0 og
25 enheter. Angi den maksimale bolusen i henhold til instruksjonene fra
diabetesteamet.

Hvis den maksimale bolusen angis etter at forvalgt bolus-tilførsler er angitt, kan
ikke den maksimale bolusen være lavere enn noen av de eksisterende forvalgt
bolus-mengdene.

Innstillingen for maksimal bolus gjelder for boluser som tilføres i manuell modus
og med SmartGuard-funksjonen.
 
Slik angir du maksimal bolus:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Maks. basal/bolus.

Skjermbildet Maks. basal/bolus vises.

3. Velg Maks. bolus.

4. Velg Fortsett for å gå videre til skjermbildet Maks. bolus.

5. Velg Maks. bolus, og angi deretter det maksimale antallet insulinenheter
pumpen kan tilføre i én bolus.

■
 Stille inn
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6. Velg Lagre.

Bolus Wizard-funksjon
Bolus Wizard-funksjonen bruker Bolus Wizard-innstillingene til å beregne en anslått
bolusmengde basert på blodsukkerverdiene og karbohydratene som angis.

Etter at Bolus Wizard-funksjonen er programmert, brukes en vanlig bolus til å tilføre
en matbolus, en korreksjonsbolus eller en mat- og korreksjonsbolus. Du finner mer
informasjon under Tilføre en vanlig bolus med Bolus Wizard-funksjonen, på side 68.

Bolus Wizard-funksjonen kan også brukes til å tilføre en kombinasjonsbolus eller en
forlenget bolus. Du finner mer informasjon under Bolustyper, på side 195.

Bolus Wizard-innstillinger

Ved bruk av Bolus Wizard-funksjonen må du rådføre deg med diabetesteamet for å
finne ut hvilke personlige innstillinger som skal brukes. Karbohydratforhold,
insulinsensitivitetsfaktor, BS-mål og aktivt insulin-tid er nødvendig for å fullføre
oppsettet. Rådfør deg alltid med diabetesteamet før Bolus Wizard-innstillingene
endres. Fremgangsmåten for oppsett begynner på side 63.

Innstilling Beskrivelse

Karb.forhold Innstillingen for karbohydratforhold brukes til beregning

av matbolusene.

Antallet gram karbohydrater som dekkes av 1 enhet insu‐

lin.

Insulinsensitivitetsfaktor Innstillingen for insulinsensitivitetsfaktoren brukes til å

beregne korreksjonsbolusmengder.

Insulinsensitivitetsfaktoren angir hvor mye blodsukkeret

reduseres med når det tilføres én enhet insulin.
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Innstilling Beskrivelse

BS-mål Bolus Wizard-funksjonen beregner anslått bolus basert på

målområdet for blodsukkeret. Den øvre og nedre verdien

som er angitt, er verdiene som blodsukkeret korrigeres i

forhold til. Du kan bruke én enkelt målverdi istedenfor et

område ved å angi samme verdi for den øvre og nedre

verdien for BS-målet.

Hvis BS-verdien er over den øvre målverdien, beregnes en

korreksjonsdose. Hvis BS-verdien er under den nedre mål‐

verdien, beregnes en negativ korreksjon, som trekkes fra

matbolusen.

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

som fremdeles er med på å redusere blodsukkernivået.

Pumpen bruker innstillingen for aktivt insulin-tid til å fast‐

slå om det fortsatt er aktivt insulin i kroppen fra tidligere

boluser. Dette kan bidra til å unngå hypoglykemi som

følge av overkorrigering av høyt blodsukker.

Den gjeldende mengden aktivt insulin vises på start‐

skjermbildet og omfatter kun bolusinsulinet som er mot‐

tatt.

Rådfør deg med diabetesteamet for å finne den aktivt

insulin-tiden som passer best til insulintypen som brukes,

og den fysiologiske insulinabsorpsjonshastigheten.

Stille inn Bolus Wizard-funksjonen

For å kunne bruke Bolus Wizard-funksjonen til å beregne en bolus, må du først
aktivere Bolus Wizard-funksjonen og angi Bolus Wizard-innstillingene.
 
Slik stiller du inn Bolus Wizard-funksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard.

Skjermbildet Oppsett av Bolus Wizard vises.

■
 Stille inn
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3. Velg Bolus Wizard for å aktivere funksjonen.

Hvis dette er første gangen Bolus Wizard-funksjonen aktiveres, vises følgende
skjermbilde.

4. Bekreft at de nødvendige verdiene er klare til å angis, og velg deretter Neste.

Skjermbildet Karb.forhold 1/4 vises.

5. Velg Neste.

Skjermbildet Rediger karb.forhold 1/4 vises.
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6. For å angi ett karbohydratforhold må du angi g/e og deretter trykke på .

Merk!  Se Innstillinger som dekker en 24-timersperiode, på side 45 for å
få instruksjoner for hvordan du angir mer enn ett karbohydratforhold
for en 24-timersperiode.

 
7. Velg Neste.

Merk!  Hvis verdiene er utenfor verdiområdet, vises en melding som
ber deg bekrefte innstillingene.

 
Skjermbildet Sensitivitet 2/4 vises.

8. Velg Neste.

Skjermbildet Rediger sensitiv 2/4 vises.

■
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9. For én sensitivitetsfaktor må du angi mmol/l per e og deretter trykke på .

Merk!  Under Innstillinger som dekker en 24-timersperiode, på side 45
finner du instruksjoner for hvordan du angir mer enn én
sensitivitetsfaktor for en 24-timersperiode.

 
10. Velg Neste.

Skjermbildet BS-mål 3/4 vises.

11. Velg Neste.

Skjermbildet Rediger BS-mål 3/4 vises.

12. For ett BS-målområde må du angi det lave og høye målet og deretter trykke
på .

Merk!  Under Innstillinger som dekker en 24-timersperiode, på side 45
finner du instruksjoner for hvordan du angir mer enn ett BS-
målområde for en 24-timersperiode.

 
13. Velg Neste.

Skjermbildet Aktivt insulin-tid 4/4 vises.
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14. Velg Neste.

Skjermbildet Aktivt insulin-tid 4/4 vises.

15. Angi Varighet for aktivt insulin-tiden, og trykk deretter på .

16. Velg Lagre.

Innstillingen av Bolus Wizard-funksjonen er nå ferdig.

Deaktivere Bolus Wizard-funksjonen

Bolus Wizard-funksjonen kan deaktiveres når som helst. Bolus Wizard-innstillingene
beholdes i pumpen. Når Bolus Wizard-funksjonen er deaktivert, vises ikke Bolus
Wizard-menyvalget på skjermbildet Bolus, og innstillingene for
insulinsensitivitetsfaktor eller BS-mål kan ikke redigeres på skjermbildet Oppsett av
Bolus Wizard.
 
Slik deaktiverer du Bolus Wizard-funksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard.

3. Velg Bolus Wizard for å deaktivere funksjonen.

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

Vanlig bolus
En vanlig bolus gir én enkelt umiddelbar dose med insulin. Bruk en vanlig bolus til
å dekke matinntaket eller til å korrigere en høy verdi fra blodsukkermåleren.

Merk!  Pumpen kan tilføre en vanlig bolus mens en forlenget bolus eller
forlenget-delen av en kombinasjonsbolus tilføres.

 

Tilføre en vanlig bolus med Bolus Wizard-funksjonen

Bolus Wizard-skjermbildet viser den siste glukoseverdien, hvis tilgjengelig. Tabellen
gir en oversikt over de ulike måtene Bolus Wizard-skjermbildet viser glukoseverdien
på.

Bolus Wizard-skjermbilde Informasjon om glukoseverdi

Symbolet  angir at en nylig blodsukkermålerverdi

brukes av Bolus Wizard-funksjonen til å beregne en

korreksjonsbolus.
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Bolus Wizard-skjermbilde Informasjon om glukoseverdi

BS vises som en stiplet linje når det ikke finnes en BS

som Bolus Wizard-funksjonen kan bruke til å beregne

en korreksjonsbolus.

 
Slik tilfører du en vanlig bolus med Bolus Wizard-funksjonen:

1. Hvis du skal tilføre en korreksjonsbolus eller en matbolus med korreksjon,
bruker du blodsukkermåleren til å kontrollere blodsukkeret.

Merk!  Under Angi en blodsukkerverdi, på side 59 finner du mer
informasjon om hvordan du angir verdien fra blodsukkermåleren
manuelt.

 
2. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

3. Velg Bolus > Bolus Wizard.

Skjermbildet Bolus Wizard vises.

4. Hvis du skal tilføre en matbolus, velger du Karb for å angi antall karbohydrater
for måltidet. Hvis du skal tilføre en korreksjonsbolus uten matinntak, lar du
Karb-verdien være 0.

5. Den beregnede bolusen vises i feltet Bolus.

■
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Hvis det er nødvendig å endre bolusmengden, velger du Bolus og endrer
bolusmengden.

6. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.

Pumpen avgir lydsignaler eller vibrerer, og det vises en melding når bolusen
starter. Bolusmengden vises på startskjermbildet mens den tilføres. Pumpen
avgir lydsignaler eller vibrerer når bolustilførselen er ferdig.

Tilføre en vanlig bolus ved bruk av Manuell bolus-funksjonen

Merk!  For at du skal kunne se en vanlig bolus, må funksjonen for
kombinasjonsbolus eller forlenget bolus være aktivert. Se Bolustyper, på
side 195.

 
Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du tilfører en vanlig bolus ved bruk
av Manuell bolus-funksjonen.
 
Slik tilfører du en vanlig bolus med Manuell bolus-funksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Gjør ett av følgende:

• Velg Bolus hvis Bolus Wizard-funksjonen er deaktivert.

• Velg Bolus > Manuell bolus hvis Bolus Wizard-funksjonen er aktivert.
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Skjermbildet Manuell bolus vises.

3. Velg Bolus for å angi bolusmengden som skal tilføres i enheter.

4. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.

Stoppe tilførsel av en vanlig bolus
Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du stopper en vanlig bolus.

Merk!  Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du stopper en bolus
som pågår. Tilførselen av basalinsulin stoppes ikke. For å stoppe all
insulintilførsel bruker du funksjonen Stopp all tilførsel (trykk på , velg 
og velg deretter Stopp all tilførsel).

 
 
Slik stopper du tilførsel av en vanlig bolus:

1. Trykk på  og velg deretter  mens pumpen tilfører en vanlig bolus.

Menyen Insulin vises.

2. Velg Stopp bolus.

Det vises en melding som ber deg bekrefte om bolustilførselen skal stoppes.

■
 Stille inn
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3. Velg Ja for å bekrefte.

Skjermbildet Bolus stoppet vises med den tilførte bolusmengden og den
opprinnelige bolusmengden som ble angitt.

4. Velg Ferdig.

Merk!  Den tilførte mengden kan vises på loggskjermbildet for
insulintilførsel etter at fremgangsmåten er fullført. Du finner mer
informasjon under Skjermbildet Daglig logg, på side 167.
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4 Reservoar og slangesett
Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du klargjør reservoaret og
slangesettet.

Klargjøre reservoaret og slangesettet
Kontroller at klokkeslettet og datoen på pumpen er riktig før du bruker insulin med
pumpen for første gang. Se Tid og dato, på side 151 for å få informasjon om
hvordan du endrer klokkeslett og dato på pumpen. Rådfør deg med
diabetesteamet for å finne de riktige pumpeinnstillingene før du bruker insulin
med pumpen.

Følgende utstyr er nødvendig:

• insulinpumpen MiniMed 780G

• hetteglass med hurtigvirkende U-100-insulin

• MiniMed-reservoar

• MiniMed-kompatibelt slangesett og bruksanvisning

ADVARSEL!  Bruk ikke pumpen til å tilføre insulin for første gang
før aktivt insulin har blitt slettet. Hvis pumpen har vært brukt til
opplæring i bolustilførsel før det brukes insulin, kan verdien for
aktivt insulin være unøyaktig. Dette kan føre til unøyaktig
insulintilførsel og alvorlig personskade. Du finner detaljert
informasjon under Slette det aktive insulinet, på side 156.
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Merk!  Forskjellige slangesett kan ha forskjellige instruksjoner for innføring
i kroppen. Alle fremgangsmåtene i de ulike delene av dette kapitlet må
følges ved bytte av reservoar og slangesett.

 

Fjerne reservoaret og reversere pumpen
Hvis dette er første gang et reservoar settes inn i pumpen, skal du gå til
instruksjonene for reversering av pumpen. Du finner mer informasjon om
reservoaret i bruksanvisningen for reservoaret.

ADVARSEL!  Kontroller alltid at slangesettet er koblet fra kroppen
før du reverserer pumpen eller fyller slangesettets slange. Sett aldri
reservoaret inn i pumpen mens slangen er koblet til kroppen. Hvis
du gjør det, kan det føre til utilsiktet infusjon av insulin, og dette
kan gi hypoglykemi.

Når pumpen reverseres, går stemplet i reservoarrommet tilbake til utgangsstillingen
slik at det kan settes et nytt reservoar inn i pumpen.

Stemplet befinner seg i reservoarrommet på pumpen. Det griper inn i reservoaret
og presser insulin gjennom slangen.

 
Slik fjerner du reservoaret:

1. Vask hendene med såpe og vann.

2. Fjern slangesettet ved å løsne klebedelen og trekke bort fra kroppen.

Merk!  Se i bruksanvisningen som fulgte med slangesettet, for å få
instruksjoner for hvordan slangesettet fjernes fra kroppen.

 
3. Hvis den valgfrie aktivitetsbeskyttelsen er festet til reservoarrommet på

pumpen, må den fjernes nå.
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4. Drei slangekoblingen en halv omdreining mot klokken, og fjern deretter
reservoaret og koblingen fra pumpen.

5. Kasser det brukte reservoaret og slangesettet i henhold til lokale forskrifter,
eller kontakt diabetesteamet for å få informasjon om kassering.

 
Slik reverserer du pumpen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Nytt reservoar.

Skjermbildet Nytt reservoar vises.

Hvis et slangesett fremdeles er koblet til kroppen, må det fjernes nå. Se i
bruksanvisningen som fulgte med slangesettet, for å få instruksjoner for
hvordan slangesettet fjernes fra kroppen.

Hvis reservoaret fremdeles er plassert i pumpen, må du fjerne det nå. Se
Fjerne reservoaret og reversere pumpen, på side 76 for å få instruksjoner for
hvordan du fjerner reservoaret.

3. Velg Reverser.

Meldingen "Reverserer" vises når stemplet i reservoarrommet går tilbake til
utgangsstillingen.

■
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En annen melding vises når pumpen er ferdig med reverseringen, og deretter
vises skjermbildet Nytt reservoar.

Reservoaret kan nå fylles og kobles til slangesettets slangekobling. Følg
trinnene i den neste delen for å fullføre disse handlingene før du velger Neste
på pumpens skjermbilde.

Fylle reservoaret og koble det til slangesettets slange

ADVARSEL!  La alltid insulinet nå romtemperatur før bruk. Kaldt
insulin kan forårsake luftbobler i reservoaret og slangen, som kan
føre til unøyaktig insulintilførsel.

Fremgangsmåtene nedenfor må utføres i rekkefølgen som vises.
 

78 Kapittel 4

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



Slik fyller du reservoaret og kobler det til slangesettets slange:

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

2. Tørk toppen av hetteglasset med sprit (ikke vist).

3. Trykk den blå adapteren ned på hetteglasset med en bestemt bevegelse, uten
å trykke ned stemplet.

4. Trykk ned stemplet og hold det nede. Dette setter hetteglasset under trykk.
Mens du fortsatt holder stemplet nede, vipper du hetteglasset rundt slik at
hetteglasset er øverst. Frigjør stemplet og trekk det ned for å fylle reservoaret
med insulin.

■
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5. Knips forsiktig på siden av reservoaret for å få eventuelle luftbobler til å stige
til toppen av reservoaret. Skyv stemplet opp for å presse luften inn i
hetteglasset.

6. Trekk om nødvendig stemplet langsomt ned igjen til den nødvendige
mengden insulin.

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

80 Kapittel 4

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



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

Reservoaret er nå klart til å kobles til slangesettets slange.

8. Følg instruksjonene i bruksanvisningen for slangesettet for å få tilgang til
slangesettets slange.

9. Sett slangesettets slangekobling på reservoaret. Drei koblingen med klokken
samtidig som du trykker den forsiktig mot reservoaret til den glir på plass.
Fortsett å dreie koblingen mens du trykker, til reservoaret og koblingen låses
sammen med et hørbart klikk.

10. Hvis det er luftbobler, knipser du forsiktig på siden av reservoaret for å få
luftboblene til å stige til toppen av reservoaret. Deretter fjerner du luftboblene
ved å trykke stemplet oppover til du ser insulin i slangen.

■
 Reservoar og
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11. Drei stemplet mot klokken, uten å dra i det, for å fjerne det fra reservoaret.

12. Velg Neste på skjermbildet Nytt reservoar på pumpens display.

Merk!  Bakgrunnslyset kan ha slått seg av. Trykk på en hvilken som
helst tast for å aktivere skjermbildet igjen.

 
Skjermbildet Nytt reservoar vises og angir at reservoaret er klart til å settes inn
i pumpen.

Følg trinnene i den neste delen for å fullføre denne handlingen før du velger
Neste på pumpens skjermbilde.

Sette reservoaret inn i pumpen og fylle slangen med insulin
Sett ikke reservoaret inn i pumpen før du har fått opplæring.

ADVARSEL!  Reverser alltid pumpen før du setter inn et nytt
reservoar. Hvis du ikke reverserer pumpen, kan det føre til utilsiktet
infusjon av insulin, som kan gi hypoglykemi.

ADVARSEL!  Kontroller alltid at slangesettet er koblet fra kroppen
før du reverserer pumpen eller fyller slangesettets slange. Sett aldri
reservoaret inn i pumpen mens slangen er koblet til kroppen. Hvis
du gjør det, kan det føre til utilsiktet infusjon av insulin, som kan gi
hypoglykemi.

 
Slik setter du reservoaret inn i pumpen og fyller slangen med insulin:

1. Kontroller at pumpen har blitt reversert. Du finner mer informasjon under
Fjerne reservoaret og reversere pumpen, på side 76.
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2. Sett det fylte reservoaret inn i reservoarrommet på pumpen.

Merk!  Hvis pumpen brukes for første gang, må du fjerne den røde
transportbeskyttelsen fra reservoarrommet.

 

3. Drei slangekoblingen med klokken til koblingen er låst. Slangekoblingen skal
rettes inn horisontalt med toppen av pumpen.

4. Velg Neste på skjermbildet Nytt reservoar.

Skjermbildet Sett inn reservoar vises.

5. Velg og hold inne Sett inn til du ser en hake på skjermbildet og pumpen
avgir lydsignaler eller vibrerer.
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Merk!  Hvis du trykker på  etter at innsettingsprosessen har
begynt, utløses alarmen Innsetting ikke fullført.

 
6. Velg Neste.

Skjermbildet Fyll slange vises.

7. Velg og hold inne Fyll på skjermbildet Fyll slange. Pumpen avgir seks
lydsignaler.

Pumpen fortsetter å avgi lydsignaler mens slangen fylles, og mengden insulin
som brukes, vises på skjermbildet.

ADVARSEL!  Kontroller alltid om det er luftbobler i slangen.
Fortsett å trykke på Fyll til det ikke lenger er bobler i slangen.
Luftbobler kan føre til unøyaktig insulintilførsel.

8. Slutt å holde inne Fyll når det dannes små insulindråper på spissen av
slangesettets nål.

Merk!  Plasseringen til slangesettets nål kan variere avhengig av
typen slangesett som brukes.
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Merk!  Hvis alarmen Maks. fylling nådd vises, betyr det at det ble
brukt mer enn 30 enheter insulin til å fylle slangen. Se Alarmer, varsler
og meldinger relatert til pumpen, på side 237 for å få mer informasjon
om alarmen Maks. fylling nådd.

 
9. Velg Neste på skjermbildet Fyll slange.

Skjermbildet Fyll kanylen? vises.

Vent til slangesettet er ført inn, før du fyller kanylen. Følg trinnene i den neste
delen for å føre slangesettet inn i kroppen, før du fortsetter med trinnene på
pumpens skjermbilde.

Merk!  Ved bruk av et slangesett med stålkanyle trenger ikke kanylen
fylles, og du kan velge Ferdig.

 

Føre slangesettet inn i kroppen
Se alltid bruksanvisningen for slangesettet og bruksanvisningen for serteren om
nødvendig, for å få instruksjoner for hvordan du fører et slangesett inn i kroppen.

ADVARSEL!  Fjern ikke reservoaret fra pumpen mens slangesettet er
koblet til kroppen. Hvis du gjør det, kan det føre til at det tilføres
for lite eller for mye insulin, noe som kan forårsake hyperglykemi
eller hypoglykemi.

De godkjente innstikkstedene for slangesettet er skyggelagt i følgende eksempel.
Unngå et område på 5,0 cm (2 in) rundt navlen for å sikre et komfortabelt
innstikksted og bidra til godt feste.
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FORSIKTIG!  Bruk ikke samme innstikksted for slangesettet over et
lengre tidsrom. Dette kan føre til at området blir overbelastet. Sørg for
å rotere innstikkstedene for slangesettet regelmessig.

FORSIKTIG!  Bytt alltid slangesett i henhold til instruksjonene i
bruksanvisningen for slangesettet. Bruk av samme slangesett over et
lengre tidsrom kan føre til okklusjon av slangesettet eller infeksjon på
stedet.

Etter at slangesettet er ført inn i kroppen, følger du trinnene i den påfølgende
delen for å fylle kanylen.

Fylle kanylen
Den myke kanylen må fylles med insulin etter at slangesettet er ført inn i kroppen
og innføringsnålen er fjernet. Insulinmengden som trengs for å fylle kanylen,
avhenger av hvilken type slangesett som brukes. Du finner mer informasjon i
bruksanvisningen som fulgte med slangesettet.

ADVARSEL!  La aldri skjermbildet Fyll kanylen? bli værende på
pumpen. Insulintilførselen stoppes mens skjermbildet Fyll kanylen?
vises. Du må alltid fullføre fyllingen av kanylen eller gå tilbake til
startskjermbildet, for å unngå at insulintilførselen forblir stoppet.
Langvarig stopp i insulintilførselen kan føre til hyperglykemi.
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Slik fyller du kanylen:

1. Velg Fyll på skjermbildet Fyll kanylen?.

Skjermbildet Fyll kanylen vises.

2. Kontroller at Fyllmengde er riktig for slangesettet som brukes, og gjør deretter
ett av følgende:

• Hvis Fyllmengde er riktig, trykker du på  for å velge Fyll nå og deretter
på .

• Hvis Fyllmengde er feil, trykker du på . Endre til den riktige mengden,
og trykk på . Velg deretter Fyll nå.

Merk!  Pumpen husker verdien som sist ble brukt for Fyllmengde.
Kontroller alltid at Fyllmengde er riktig.

 
Skjermbildet viser insulinenhetene som fylles i kanylen. Pumpen avgir
lydsignaler eller vibrerer når tilførselen er ferdig. Etter at kanylen er fylt, vises
startskjermbildet.

Merk!  Fremgangsmåten nedenfor skal kun brukes når det er nødvendig
for å stoppe fyllingen av kanylen.

 
 
Slik stopper du fyllingen av kanylen:

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

Skjermbildet Fylling stoppet vises.

3. Velg Ferdig.

Koble fra slangesettet
Se i bruksanvisningen for slangesettet for å få instruksjoner for hvordan
slangesettet kobles fra.

Koble slangesettet til igjen
Se i bruksanvisningen for slangesettet for å få instruksjoner for hvordan
slangesettet kobles til igjen.
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5 Sammenkoblet utstyr
Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan MiniMed 780G-insulinpumpen
sammenkobles med kompatibelt utstyr.

Klargjøre Accu-Chek Guide Link-måleren
MiniMed 780G-insulinpumpen som kan kobles til en smartenhet, kan kun
sammenkobles med en Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåler for automatisk å
motta blodsukkerverdier (BS-verdier). Hvis Accu-Chek Guide Link-
blodsukkermåleren ikke er sammenkoblet med pumpen, må blodsukkerverdiene
angis manuelt. Pumpen avgir lydsignaler, vibrerer eller gjør begge deler samtidig,
når pumpen mottar en blodsukkerverdi. Kontroller blodsukkerverdien og tilfør en
bolus om nødvendig. Hvis en blodsukkerverdi ikke bekreftes innen 12 minutter, vil
den ikke bli lagret. Hvis blodsukkerverdien er utenfor området 3,9 mmol/l til
13,9 mmol/l, vises det et varsel. Følg instruksjonene fra diabetesteamet for å
behandle lavt blodsukker eller høyt blodsukker.

Følgende utstyr trengs for å sammenkoble pumpen og blodsukkermåleren:

• MiniMed 780G-insulinpumpe som kan kobles til en smartenhet

• Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåler

Merk!  Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåleren er ikke nødvendigvis
tilgjengelig i alle land. Det anbefales å bruke en blodsukkermåler som
samsvarer med ISO 15197, når dette er tilgjengelig. Rådfør deg med
diabetesteamet om alternativene.
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Sammenkoble pumpen og blodsukkermåleren
MiniMed 780G-insulinpumpen som kan kobles til en smartenhet, kan
sammenkobles med opptil fire Accu-Chek Guide Link-blodsukkermålere.
 
Klargjøre blodsukkermåleren til sammenkobling med pumpen:

1. Trykk på OK-knappen på blodsukkermåleren for å slå den på.

2. Velg Innstillinger.

3. Velg Trådløs.

4. Velg Ja hvis bekreftelsesbildet vises på blodsukkermålerens display. Eller velg
Kobling hvis bekreftelsesbildet ikke vises.

Blodsukkermålerens serienummer vises på blodsukkermålerens display.
Blodsukkermåleren er nå klar til å sammenkobles med pumpen.

 
Klargjøre pumpen til sammenkobling med blodsukkermåleren:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Sammenkoble nytt utstyr.
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Skjermbildet Søker... vises. Når pumpen er ferdig med å søke, vises
skjermbildet Velg utstyr.

3. Velg den blodsukkermåleren som samsvarer med serienummeret som vises på
blodsukkermålerens display.

Hvis det riktige serienummeret ikke vises, velger du Søk igjen.

4. Hvis serienumrene som vises på pumpens skjermbilde og blodsukkermålerens
skjermbilde samsvarer, velger du Bekreft.

Trykk på  hvis serienummeret er feil.

Hvis sammenkoblingen er vellykket, vises meldingen "Sammenkobling
vellykket!" på pumpen. Meldingen "Koblet med pumpe" med pumpens
serienummer vises på blodsukkermålerens display. Hvis et Fant ikke utstyr-
varsel vises, skal du se Alarmer, varsler og meldinger relatert til pumpen, på
side 237 for å få mer informasjon.
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Sammenkoble pumpen og senderen
Pumpen og senderen må sammenkobles for å kunne bruke sensoren. Etter
sammenkobling kan pumpen og senderen kommunisere med hverandre via en
trådløs forbindelse. Kun én sender kan sammenkobles med pumpen. Hvis en
sender allerede er sammenkoblet med pumpen, skal du slette senderen og
deretter fortsette. Se Oppheve senderens sammenkobling med pumpen, på side 232
for å få informasjon om hvordan en sender slettes fra pumpen.
 
Slik kobler du sammen pumpen og senderen:

1. Fest senderen til laderen. Lad senderen helt opp. La senderen forbli festet til
laderen.

Merk!  Begge lampene på laderen er slått av når senderen er helt
oppladet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for senderen.

 
2. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

3. Plasser senderen (fremdeles festet til laderen) ved siden av pumpen.

4. Velg Sammenkoble nytt utstyr.
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Skjermbildet Søker... vises.

Merk!  Søkeprosessen kan ta opptil to minutter. Under
søkeprosessen er pumpens skjermbilder ikke tilgjengelige, og
pumpen kan ikke stoppes.

 
5. Fjern senderen fra laderen. Lampen på senderen blinker 10 ganger og slår seg

av.

Skjermbildet Velg utstyr vises med en liste over tilgjengelig utstyr.

6. Velg den CGM-enheten som samsvarer med serienummeret som er angitt bak
på senderen.

7. Hvis serienummeret for senderen på pumpens skjermbilde samsvarer med
serienummeret bak på senderen, velger du Bekreft.
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Trykk på  hvis serienummeret er feil.

Hvis sammenkoblingen er vellykket, vises meldingen "Sammenkobling
vellykket!" på pumpen. Når senderen kommuniserer med pumpen, aktiveres

sensorfunksjonen, og  vises på startskjermbildet. Se Koble senderen til

sensoren, på side 119 for å få informasjon om hvordan sensoren brukes med
senderen. Hvis et Fant ikke utstyr-varsel vises, skal du se Alarmer, varsler og
meldinger relatert til pumpen, på side 237 for å få mer informasjon.

MiniMed Mobile-appen
MiniMed Mobile-appen er valgfritt tilbehør, og den er kompatibel med
MiniMed 780G-systemet. Appen sørger for en sekundær visning der brukeren kan
se CGM- og pumpedata. En kompatibel smarttelefon er nødvendig for at appen
skal fungere. Appen er tilgjengelig for både iOS- og Android-plattformen. Du finner
installasjonsinstruksjoner i bruksanvisningen for MiniMed Mobile-appen.
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Laste opp utstyrsdata til CareLink-programvaren
Last opp systemdata til CareLink-programvaren med MiniMed Mobile-appen eller
Blue Adapter (blå adapter) (ACC-190). Følg instruksjonene i CareLink-programvaren
for å laste opp systemdata med den blå adapteren. Se i bruksanvisningen for
MiniMed Mobile-appen for å få instruksjoner for hvordan du laster opp MiniMed
780G-systemdata til CareLink-programvaren ved bruk av appen.
 
Slik klargjør du pumpen for opplasting til CareLink-programvaren:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Sammenkoble CareLink.

Følg instruksjonene i CareLink-opplasteren for å fullføre trinnene.
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6 Kontinuerlig glukosemåling
Dette kapitlet forklarer hvordan du angir sensorinnstillinger og stiller inn
kontinuerlig glukosemåling (CGM). CGM krever følgende elementer:

• insulinpumpen MiniMed 780G

• SG-innstillinger fra diabetesteamet

• Guardian Sensor (3)

CGM-oversikt
CGM er et verktøy for måling av sensorglukose, der en glukosesensor brukes til
kontinuerlig måling av mengden glukose i vevsvæsken. CGM bidrar til å regulere
blodsukkeret på følgende måter:

• Det registrerer og viser sensorglukoseverdier gjennom hele døgnet.

• Det viser hvilken effekt kosthold, trening og medikamenter kan ha på
glukosenivået.

• Det sørger for ytterligere verktøy, for eksempel varsler, for å bidra til å
forebygge høye og lave glukosenivåer.

• Det måler glukosen i vevsvæsken, mens en blodsukkermåler måler glukosen i
blodet (blodsukkeret). Sensorglukoseverdier og verdier fra blodsukkermåleren
er ikke nødvendigvis det samme.
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ADVARSEL!  Bruk ikke SG-verdier til å ta behandlingsbeslutninger
mens pumpen er i manuell modus. SG-verdier kan kun brukes til å ta
behandlingsbeslutninger når SmartGuard-funksjonen er aktiv. Det kan
være avvik mellom SG- og BS-verdier. Hvis SG-verdien er lav eller høy,
eller hvis det er symptomer på lav eller høy glukose, må du bekrefte
SG-verdien med en blodsukkermåler før du tar
behandlingsbeslutninger, for å unngå hypoglykemi eller hyperglykemi.

Startskjermbildet med CGM i manuell modus
Når sensorfunksjonen er aktiv, viser startskjermbildet en graf i sanntid med
informasjon om sensorglukosen.

Merk!  Se Startskjermbildet med SmartGuard-funksjonen, på side 136 for å
vise startskjermbildet når SmartGuard-funksjonen er aktiv.

 

Det er flere grunner til at en sensorglukoseverdi ikke nødvendigvis vises på grafen:

• Det foreligger en feiltilstand, eller det er utløst et sensorrelatert varsel.

• En nylig innført sensor initialiseres fortsatt.

• En nylig initialisert sensor kalibreres fortsatt.

• En sensor som nylig har blitt koblet til på nytt, er ikke klar.

• Det har gått mer enn seks timer siden den første kalibreringen av sensoren.

• Det har gått mer enn 12 timer siden den siste kalibreringen av sensoren.

Se Statussymboler, på side 36 for å få mer informasjon om symbolene som vises på
startskjermbildet med CGM i manuell modus.
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Varselinnstillinger for sensorglukose
Et sensorglukosevarsel utløses når en sensorglukoseverdi endres med en bestemt
hastighet, når en angitt øvre eller nedre grense nås, eller før en øvre eller nedre
grense nås. Pumpen kan også være innstilt til å stoppe insulintilførselen før eller
når en nedre grense nås.

Innstillinger for høy SG
Innstillinger for høy sensorglukose sørger for varsler under følgende forhold:

• Når sensorglukosen stiger raskt (Stigningsvarsel).

• Når sensorglukosen nærmer seg den øvre grensen (Varsel før høy SG).

• Når sensorglukosen når den øvre grensen (Varsel ved høy SG).

Følgende graf viser de ulike innstillingene for høy sensorglukose.

Innstilling for

høy glukose

Beskrivelse

Høy grense Høy grense brukes som utgangspunkt for enkelte innstillinger for høy

sensorglukose. Høy grense kan angis fra 5,6 til 22,2 mmol/l, med

opptil åtte ulike tidssegmenter.

Varsel før høy

SG

Denne innstillingen sørger for et varsel når sensorglukosen forventes

å nå den øvre grensen, for å gjøre deg oppmerksom på mulig høy

sensorglukose.
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Innstilling for

høy glukose

Beskrivelse

Tid før høy SG Denne innstillingen bestemmer hvor lang tid det skal gå fra Varsel

før høy SG utløses til den øvre grensen forventes å nås. Den kan

angis til mellom 5 og 30 minutter.

Varsel ved høy

SG

Denne innstillingen sørger for et varsel når sensorglukosen når eller

overskrider den øvre grensen.

Høy SG-varsel Denne innstillingen gir et varsel når sensorglukosen er 13,9 mmol/l

eller høyere i tre timer. Dette er en fast innstilling som ikke kan

endres.

Stigningsvarsel Denne innstillingen sørger for et varsel når glukosen stiger raskt, for

eksempel etter et måltid eller hvis du glemmer en bolus. Still inn

stigningshastigheten slik at den stemmer overens med trendpilene

som vises nedenfor, eller angi en egendefinert stigningshastighet.

•  – Sensorglukosen stiger med en hastighet på 0,06 mmol/l per

minutt eller mer.

•  – Sensorglukosen stiger med en hastighet på 0,11 mmol/l

per minutt eller mer.

•  – Sensorglukosen stiger med en hastighet på 0,17 mmol/l

per minutt eller mer.

• Egen – Sensorglukosen stiger med en egendefinert hastighet, som

kan angis fra 0,06 mmol/l til 0,28 mmol/l per minutt.

Stigningsgrense Denne innstillingen bestemmer når et stigningsvarsel utløses.

For å angi innstillingene for høy sensorglukose må du slå sensoren på og deretter
se Angi innstillingene for høy sensorglukose, på side 112.

Innstillinger for lav SG
Innstillingene for lav sensorglukose sørger for et varsel eller stopp av
insulintilførselen når sensorglukosen enten nærmer seg eller når den nedre
grensen.
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Merk!  MiniMed Mobile-appen kan brukes til å vise sensorgrafen på en
mobil enhet. Du må alltid lese og bekrefte alle alarmer og varsler på
pumpen. Hvis pumpen genererer mer enn én alarm eller ett varsel
samtidig, vises kun én av alarmene eller ett av varslene på den mobile
enheten.

 
Følgende graf viser de tilgjengelige innstillingene for lav sensorglukose.

ADVARSEL!  Funksjonene Stopp før lav SG og Stopp ved lav SG er
ikke ment å behandle lavt blodsukker. Når insulintilførselen stoppes
fordi sensorglukosen er lav, kan det ta flere timer før blodsukkeret
er innenfor målområdet igjen, noe som kan forårsake hypoglykemi.
Bekreft sensorglukoseverdiene med en blodsukkermåler og rådfør
deg med diabetesteamet.

Se Angi innstillingene for lav SG, på side 115 for å få informasjon om hvordan du
angir innstillinger for lav sensorglukose i manuell modus. Sensoren må aktiveres før
innstillingene for lav sensorglukose kan angis.

Lav grense

Lav grense brukes som utgangspunkt for enkelte innstillinger for lav sensorglukose.
Lav grense kan angis fra 2,8 mmol/l til 5,0 mmol/l, med opptil åtte ulike
tidssegmenter.

■
 Kontinuerlig

 glukosem
åling

 Kontinuerlig glukosemåling 105

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



Lav SG-alarmen vises når sensorglukoseverdiene når eller går under 3,0 mmol/l.
Dette er en fast innstilling som ikke kan endres. Når alarmen vises, står
sensorglukoseverdien ved siden av Lav SG-alarmen.

Stopp før lav SG-funksjonen

Stopp før lav SG-funksjonen stopper insulintilførselen når sensorglukosen nærmer
seg den nedre grensen. Denne funksjonen kan bidra til at tiden med lav glukose
blir kortest mulig.

ADVARSEL!  Bruk ikke Stopp før lav SG-funksjonen før du har lest
informasjonen i denne brukerhåndboken og fått opplæring fra
diabetesteamet. Stopp før lav SG-funksjonen stopper
insulintilførselen midlertidig, i maksimalt to timer. Under visse
bruksforhold kan pumpen stoppe insulintilførselen igjen, noe som
kan føre til underdosering. Langvarig underdosering av insulin kan
øke risikoen for hyperglykemi og diabetisk ketoacidose. Vær alltid
oppmerksom på symptomer. Hvis symptomene ikke stemmer
overens med sensorglukoseverdiene, må du bekrefte
sensorglukoseverdien med en blodsukkermålerverdi.

Stopp før lav SG-funksjonen er deaktivert som standard. Rådfør deg med
diabetesteamet før Stopp før lav SG-funksjonen brukes.

Hvis Stopp før lav SG-funksjonen aktiveres, aktiveres Varsel ved lav SG-funksjonen
automatisk. Aktivering av Varsel før lav SG-er valgfritt.

• Hvis Varsel før lav SG er av, utløses et Stopp før lav SG-varsel, men pumpen
avgir ikke noe lydsignal og vibrerer ikke når insulintilførselen stoppes.

• Funksjonene Stopp før lav SG og Stopp ved lav SG kan ikke være på samtidig.
Når en av funksjonene er på, kan Gjenoppta basal-varslet aktiveres.

Stopp før lav SG-tilstander
Når det oppstår en Stopp før lav SG-hendelse, stoppes insulintilførselen. En Stopp
før lav SG-hendelse oppstår hvis begge følgende betingelser er oppfylt:

• SG-verdien er ved den nedre grensen eller mindre enn 3,9 mmol/l over den
nedre grensen.
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• Sensorglukosen forventes å nå eller gå under et nivå som er 1,1 mmol/l over
den nedre grensen innen ca. 30 minutter.

Bildet nedenfor er et eksempel på hva som kan skje under en Stopp før lav SG-
hendelse.

Reagere på en Stopp før lav SG-hendelse
Når Stopp før lav SG-varslet er slettet, blinker symbolet for stoppet av sensor ,

og "Stoppet før lav SG" vises på startskjermbildet. Hvis sensorglukosen når den
nedre grensen, utløses Varsel ved lav SG.

Når det oppstår en Stopp før lav SG-hendelse, kan insulintilførselen stoppes i
minimum 30 minutter eller opptil maksimalt to timer. Tilførselen av basalinsulin kan
gjenopptas manuelt når som helst. Du finner mer informasjon under Gjenoppta
basalinsulintilførselen manuelt under en Stopp før lav SG- eller Stopp ved lav SG-
hendelse, på side 118. Etter 30 minutter gjenopptas tilførselen av basalinsulin hvis
begge følgende betingelser er oppfylt:

• Sensorglukosen er minst 1,1 mmol/l over den nedre grensen.

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

Hvis Stopp før lav SG-varslet ikke slettes innen to timer, gjenopptar pumpen
insulintilførselen og viser varslet Basaltilførsel gjenopptatt.
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Varsel før lav SG

Varsel før lav SG sørger for et varsel når sensorglukosen forventes å nå den nedre
grensen, og gjør deg oppmerksom på mulig lav sensorglukose.

Varsel før lav SG-funksjonen fungerer slik:

• Hvis Varsel før lav SG er aktivert og begge stoppfunksjonene er deaktivert,
utløses Varsel før lav SG 30 minutter før den nedre grensen nås.

• Hvis Stopp ved lav SG-funksjonen er aktivert og Varsel før lav SG er aktivert,
utløses Varsel før lav SG 30 minutter før den nedre grensen nås.

• Hvis Stopp før lav SG-funksjonen er aktivert, og Varsel før lav SG er aktivert,
utløses et Stopp før lav SG-varsel når insulintilførselen stoppes. Du finner mer
informasjon under Stopp før lav SG-funksjonen, på side 106.

Stopp ved lav SG-funksjonen

Stopp ved lav SG-funksjonen stopper insulintilførselen når sensorglukoseverdiene
når eller går under den nedre grensen. Når det oppstår en Stopp ved lav SG-
hendelse, stoppes insulintilførselen. Denne funksjonen er for situasjoner der en
person ikke kan respondere på en tilstand med lav glukose, og den kan bidra til at
tiden med lav glukose blir kortest mulig.

ADVARSEL!  Bruk ikke Stopp ved lav SG-funksjonen før du har lest
informasjonen i denne brukerhåndboken og fått opplæring fra
diabetesteamet. Stopp ved lav SG-funksjonen stopper
insulintilførselen midlertidig, i maksimalt to timer. Under visse
bruksforhold kan pumpen stoppe insulintilførselen igjen, noe som
kan føre til underdosering. Langvarig stopp i insulintilførselen kan
øke risikoen for alvorlig hyperglykemi, ketose og ketoacidose.

Stopp ved lav SG-funksjonen er deaktivert som standard. Rådfør deg med
diabetesteamet før Stopp ved lav SG-funksjonen brukes.

Når Stopp ved lav SG-funksjonen er på, er Varsel ved lav SG-funksjonen automatisk
aktivert. Du finner mer informasjon under Varsel ved lav SG, på side 110.

Bildet nedenfor er et eksempel på hva som kan skje under en Stopp ved lav SG-
hendelse.
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Reagere på en Stopp ved lav SG-hendelse
Når Stopp ved lav SG-alarmen er slettet, blinker symbolet for stoppet av sensor

, og "Stoppet ved lav SG" vises på startskjermbildet.

Når det oppstår en Stopp ved lav SG-hendelse, utløses det en pumpealarm, og
insulintilførselen stoppes i minimum 30 minutter, opptil maksimalt to timer.
Insulintilførselen kan gjenopptas manuelt når som helst. Du finner mer informasjon
under Gjenoppta basalinsulintilførselen manuelt under en Stopp før lav SG- eller Stopp
ved lav SG-hendelse, på side 118. Etter 30 minutter gjenopptas tilførselen av
basalinsulin under følgende forhold:

• Sensorglukosen er minst 1,1 mmol/l over den nedre grensen.

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

Hvis Stopp ved lav SG-alarmen ikke slettes innen to timer, gjenopptar pumpen
insulintilførselen og viser en nødmelding.

Når Stopp før lav SG-funksjonen eller Stopp ved lav SG-funksjonen er
utilgjengelig
Etter en Stopp før lav SG-hendelse eller en Stopp ved lav SG-hendelse er begge
funksjonene deaktivert i et visst tidsrom for å unngå langvarig stopp i
insulintilførselen. Insulintilførselen er stoppet i maksimalt to timer. Insulintilførselen
kan stoppes manuelt når som helst. Du finner detaljert informasjon under Stoppe
all insulintilførsel og gjenoppta basalinsulintilførselen, på side 57.
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Når Stopp før lav SG- og Stopp ved lav SG-funksjonen er utilgjengelig, har

symbolet for stoppet av sensor på startskjermbildet et rødt kryss .

Respons på Stopp før lav SG- eller

Stopp ved lav SG-hendelser

Tidsrommet der Stopp før lav SG- eller

Stopp ved lav SG-funksjonen er util‐

gjengelig

Varslet slettes innen to timer, og pumpen

er stoppet i to timer, som er maksimal

stopptid.

Funksjonen er utilgjengelig i 30 minutter

etter at tilførselen av basalinsulin er gjen‐

opptatt.

Varslet slettes innen to timer, og insulintil‐

førselen gjenopptas automatisk på grunn

av stigende sensorglukosenivå.

Funksjonen er utilgjengelig i 30 minutter

etter at tilførselen av basalinsulin er gjen‐

opptatt.

Varslet slettes innen to timer, og tilførse‐

len av basalinsulin gjenopptas manuelt.

Funksjonen er utilgjengelig i 30 minutter

etter at tilførselen av basalinsulin er gjen‐

opptatt.

Varslet slettes ikke innen to timer. Tilførselen av basalinsulin gjenopptas auto‐

matisk og funksjonen er tilgjengelig.

Varslet slettes innen 30 minutter etter at

tilførselen av basalinsulin er gjenopptatt

automatisk.

Funksjonen er utilgjengelig i det som gjen‐

står av de 30 minuttene etter at tilførselen

av basalinsulin ble gjenopptatt.

Varslet slettes innen mellom 30 minutter

og fire timer etter at tilførselen av basalin‐

sulin er gjenopptatt.

Funksjonen er tilgjengelig.

Varslet slettes ikke. Funksjonen er utilgjengelig i fire timer

etter at basaltilførselen er gjenopptatt

automatisk.

Varsel ved lav SG

Funksjonene Stopp før lav SG og Stopp ved lav SG aktiverer automatisk Varsel ved
lav SG. Når Varsel ved lav SG er aktivert, viser pumpen et varsel når
sensorglukoseverdien når eller går under den nedre grensen. Hvis insulintilførselen
stoppes og varslet ikke slettes, vises en nødmelding.
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Gjenoppta basalinsulintilførselen automatisk etter en Stopp før lav SG- eller
Stopp ved lav SG-hendelse

Hvis insulintilførselen stoppes av enten Stopp før lav SG- eller Stopp ved lav SG-
funksjonen, gjenopptas basalinsulintilførselen automatisk under ett av følgende
forhold:

• Hvis insulintilførselen er stoppet i minst 30 minutter og sensorglukoseverdiene
er minst 1,1 mmol/l over den nedre grensen og forventes å være mer enn
2,2 mmol/l over den nedre grensen innen 30 minutter.

• Etter maksimalt to timer.

Gjenoppta basal-varsel

Gjenopp. basal-varsl angir når tilførselen av basalinsulin gjenopptas automatisk. Når
tilførselen av basalinsulin gjenopptas og Gjenopp. basal-varsl er av, vises en
melding om at basalinsulintilførselen er gjenopptatt.

Hvis basalinsulintilførselen gjenopptas etter den maksimale stopptiden på to timer,
vises et varsel selv om Gjenopp. basal-varsl er av.

Se Angi innstillingene for lav SG, på side 115 for å få informasjon om hvordan du
stiller inn Gjenopp. basal-varsl.

Stille inn CGM

ADVARSEL!  Bruk ikke SG-verdier til å ta behandlingsbeslutninger
mens pumpen er i manuell modus. SG-verdier kan kun brukes til å ta
behandlingsbeslutninger når SmartGuard-funksjonen er aktiv. Det kan
være avvik mellom SG- og BS-verdier. Hvis SG-verdien er lav eller høy,
eller hvis det er symptomer på lav eller høy glukose, må du bekrefte
SG-verdien med en blodsukkermåler før du tar
behandlingsbeslutninger, for å unngå hypoglykemi eller hyperglykemi.

Aktivere sensorfunksjonen
Sensorfunksjonen må være aktivert for at det skal være mulig å stille inn
sensorglukosevarsler og overvåke sensorglukosenivået.
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Slik aktiverer du sensorfunksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Sensor.

3. Velg Sensor for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Angi innstillingene for høy sensorglukose
Du finner mer informasjon om innstillingene for høy sensorglukose under
Innstillinger for høy SG, på side 103.
 
Slik angir du innstillingene for høy SG:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Høyt varsel.

Skjermbildet Oppsett av høy SG vises.

3. Velg tidssegmentet. Slutt-tiden blinker.

Starttiden for det første tidssegmentet er alltid kl. 00.00. Opptil åtte
tidssegmenter kan angis, og hvert segment kan ha forskjellig øvre grense. Alle
tidssegmentene må samlet dekke en 24-timersperiode.

4. Angi sluttid.

5. Angi den øvre grensen, fra 5,6 mmol/l til 22,2 mmol/l, i trinn på 0,28 mmol/l.

6. Velg pilen til høyre for sluttiden for å velge de høye varslene for
tidssegmentet.

Det vises et skjermbilde med de høye varslene for det valgte tidssegmentet.
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7. Still inn følgende varsler etter behov:

a. Velg Varsel før høy SG for å få et varsel før den øvre grensen nås.

b. Still inn alternativet Varsel før høy SG på mellom 5 og 30 minutter for å
få et varsel før den øvre grensen nås.

c. Velg Varsel ved høy SG for å få et varsel når den øvre grensen er nådd.

d. Velg Stigningsvarsel for å få et varsel når sensorglukosen stiger raskt.

8. Hvis Stigningsvarsel er aktivert, utfører du følgende trinn for å angi
stigningsgrensen. Ellers går du videre til trinn 9.

a. Bla nedover og velg Stign.grn.

Skjermbildet Stign.grn vises.

b. Velg én, to eller tre piler for stigningshastigheten, eller angi en
egendefinert hastighet.

Valg av pil Minimumshastigheten som sensorglukosen stiger med når

et varsel utløses.

Sensorglukosen stiger med en hastighet på 0,06 mmol/l per

minutt eller mer.

Sensorglukosen stiger med en hastighet på 0,11 mmol/l per

minutt eller mer.
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Valg av pil Minimumshastigheten som sensorglukosen stiger med når

et varsel utløses.

Sensorglukosen stiger med en hastighet på 0,17 mmol/l per

minutt eller mer.

Merk!  Disse pilene vises på startskjermbildet for å angi hvor
raskt sensorglukosen stiger.

 
c. For å angi en egendefinert hastighet må du velge Egen, angi

stigningsgrensen på skjermbildet Egendef. grense og deretter velge OK.

d. Velg OK igjen for å bekrefte innstillingene for stigningsgrensen.

9. Velg Neste.

10. Angi om nødvendig de gjenværende tidssegmentene for å dekke hele 24-
timersperioden.

Merk!  Se Innstillinger som dekker en 24-timersperiode, på side 45 for å
få instruksjoner for hvordan du angir mer enn én øvre grense for en
24-timersperiode.

 
11. Velg Ferdig.

12. Gå gjennom innstillingene for høy sensorglukose, og velg Lagre.

 
Slik endrer du innstillingene for høy sensorglukose:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Høyt varsel.

Skjermbildet Oppsett av høy SG vises.

3. Velg Rediger.

4. Velg og juster tidssegmentet.

5. Velg en varselinnstilling for å foreta justeringer, eller for å aktivere eller
deaktivere innstillingen.

6. Velg Neste.

7. Velg Ferdig.
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8. Gå gjennom innstillingene for høy sensorglukose, og velg Lagre.

Utsett høy SG

Funksjonen Utsett høy SG bestemmer hvor lang tid det skal gå før et høyt varsel
gjentas. Pumpen viser det høye varslet igjen hvis tilstanden som utløste det høye
varslet, fremdeles eksisterer etter den spesifiserte utsettelsen.
 
Slik stiller du inn Utsett høy SG:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Utsett høy og lav.

Skjermbildet Utsett vises.

3. Velg Utsett høy SG og angi en tid i trinn på 5 minutter, fra 5 minutter til
3 timer.

4. Velg Lagre.

Angi innstillingene for lav SG
Du finner mer informasjon om innstillingene for lav sensorglukose under
Innstillinger for lav SG, på side 104.
 
Slik angir du innstillingene for lav SG:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Lavt varsel.

Skjermbildet Oppsett av lav SG vises.

3. Velg tidssegmentet. Slutt-tiden blinker.

Starttiden for det første tidssegmentet er alltid kl. 00.00. Opptil åtte
tidssegmenter kan angis, og hvert segment kan ha forskjellig nedre grense.
Alle tidssegmentene må samlet dekke en 24-timersperiode.
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4. Angi sluttid.

5. Angi den nedre grensen, fra 2,8 mmol/l til 5,0 mmol/l, i trinn på 0,28 mmol/l.

6. Velg pilen til høyre for sluttiden for å velge innstillingene for lav sensorglukose
for tidssegmentet.

Det vises et skjermbilde med de tilgjengelige innstillingene for det valgte
tidsrommet.

7. Still inn følgende varsler etter behov:

a. Velg Stopp før lav SG for å stille inn pumpen til å stoppe
insulintilførselen før den nedre grensen nås.

b. Velg Varsel før lav SG for å få et varsel før den nedre grensen nås.

c. Velg Stopp ved lav SG for å stille inn pumpen til å stoppe
insulintilførselen når sensorglukosen når eller går under den nedre
grensen.

d. Velg Varsel ved lav SG for å få et varsel når sensorglukosen når eller går
under den nedre grensen.

e. Velg Gjenopp. basal-varsl for å få et varsel når tilførselen av basalinsulin
gjenopptas under en stopphendelse. Når dette varslet er deaktivert, vises
likevel meldingen om gjenopptatt basaltilførsel.

Merk!  Funksjonene Stopp før lav SG og Stopp ved lav SG kan
ikke være aktivert samtidig i løpet av det samme tidssegmentet.

 
8. Velg Neste.

9. Angi om nødvendig de gjenværende tidssegmentene for å dekke hele 24-
timersperioden.
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Merk!  Se Innstillinger som dekker en 24-timersperiode, på side 45 for å
få instruksjoner for hvordan du angir mer enn én nedre grense for
en 24-timersperiode.

 
10. Velg Ferdig.

11. Gå gjennom innstillingene for lav sensorglukose, og velg Lagre.

 
Slik endrer du innstillingene for lav sensorglukose:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Lavt varsel.

Skjermbildet Oppsett av lav SG vises.

3. Velg Rediger.

4. Velg og juster tidssegmentet.

5. Velg en varselinnstilling for å foreta justeringer, eller for å aktivere eller
deaktivere innstillingen.

6. Velg Neste.

7. Velg Ferdig.

8. Gå gjennom innstillingene for lav sensorglukose, og velg Lagre.

Utsett lav SG

Funksjonen Utsett lav SG bestemmer hvor lang tid det skal gå før et lavt varsel
gjentas. Pumpen viser det lave varslet igjen hvis tilstanden som utløste det lave
varslet, fremdeles eksisterer etter den spesifiserte utsettelsen.
 
Slik stiller du inn Utsett lav SG:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Utsett høy og lav.

Skjermbildet Utsett vises.

3. Velg Utsett lav SG og angi en tid i trinn på 5 minutter, fra 5 minutter til
1 time.

4. Velg Lagre.
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Gjenoppta basalinsulintilførselen manuelt under en Stopp før lav SG-
eller Stopp ved lav SG-hendelse
Når pumpen stopper insulintilførselen på grunn av en Stopp før lav SG- eller Stopp
ved lav SG-hendelse, viser startskjermbildet hvilken funksjon som er aktiv.

Tilførselen av basalinsulin gjenopptas automatisk når visse betingelser er oppfylt.
Basaltilførselen kan gjenopptas manuelt når som helst.
 
Slik gjenopptar du basaltilførselen manuelt:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Gjenoppta basal.

3. Velg Ja for å gjenoppta basalinsulintilførselen.

Føre inn sensoren
Velg et innstikksted der det er tilstrekkelig med underhudsfett. Guardian Sensor (3)
er studert og godkjent for bruk på følgende sensorinnstikksteder hos personer i
følgende aldre:

Se i bruksanvisningen for sensoren for å få instruksjoner for hvordan sensoren føres
inn.

Godkjent alder Innstikksted for sensor

7–13 Mage og sete

14 og eldre Mage og arm
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Merk!  Det vil sannsynligvis være nødvendig med hjelp hvis sensoren skal
føres inn på baksiden av overarmen eller på setet. Enkelte brukere syntes
det var vanskelig å føre inn sensoren på armen og setet uten hjelp.

 

Koble senderen til sensoren
Se i bruksanvisningen for senderen for å få instruksjoner for hvordan senderen
kobles til sensoren.

Starte sensoren
Etter at sensoren er innført og sammenkoblet med senderen, viser pumpen
skjermbildet Start ny sensor.
 
Slik starter du en ny sensor:

1. Velg Start ny sensor når dette vises på pumpens skjerm.

Meldingen "Sensoroppvarming..." vises.
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ADVARSEL!  Det kan være avvik mellom sensorglukose- og
blodsukkerverdier. Hvis sensorglukoseverdien er høy eller lav,
eller hvis det er symptomer på høyt eller lavt blodsukker, må en
blodsukkermåler brukes til å kontrollere blodsukkeret før det
tas behandlingsbeslutninger. Hvis du ikke bekrefter at
blodsukkernivået stemmer overens med symptomene før det
tas behandlingsbeslutninger, kan det føre til at det tilføres for
mye eller for lite insulin, noe som kan forårsake hyperglykemi
eller hypoglykemi. Hvis sensorglukoseverdiene fortsetter å
avvike fra symptomene, må du rådføre deg med
diabetesteamet om hvordan sensorglukoseverdiene kan brukes
for å bidra til å håndtere diabetes.

Merk!  Det kan ta opptil fem minutter før meldingen
"Sensoroppvarming..." vises.

 
2. Velg OK.

"Sensoroppvarming..." vises på startskjermbildet til sensoren er klar til å
kalibreres for første gang.

Kalibrere sensoren
En blodsukkermålerverdi er nødvendig for å kalibrere sensoren og for å oppnå
optimal sensorytelse. Kalibrering må skje regelmessig for å opprettholde nøyaktige
sensorglukosedata. Du finner mer informasjon under Legge inn en blodsukkerverdi
for kalibrering, på side 121.

Merk!  Kun en blodsukkerverdi mellom 2,2 mmol/l og 22,2 mmol/l kan
brukes til å kalibrere sensoren. Kalibrering skal utføres minst hver 12. time
for å oppnå optimale resultater.

 

Når skal det legges inn en blodsukkerverdi for kalibrering?

Følgende tabell beskriver når det skal legges inn en blodsukkerverdi for kalibrering
av sensoren.
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Kalibrer Beskrivelse

Etter oppvar‐

ming er ferdig.

Pumpen viser varslet Angi BS nå innen to timer etter at en ny sen‐

sor er startet. Den første sensorglukoseverdien vises opptil

fem minutter etter kalibrering.

Innen seks timer

etter den første

kalibreringen.

Seks timer etter den første kalibreringen vises et Angi BS nå-varsel,

og pumpen slutter å beregne sensorglukoseverdier. Det tar opptil

fem minutter etter kalibrering før du mottar sensorglukoseverdier

igjen.

Innen 12 timer

etter den andre

kalibreringen, og

minst hver 12.

time deretter.

Etter den andre kalibreringen må sensoren kalibreres minst hver 12.

time. For å forbedre sensorytelsen bør sensoren kalibreres tre eller

fire ganger hver dag.

Hvis det går 12 timer uten sensorkalibrering, vises et Angi BS nå-

varsel. Det tar opptil fem minutter etter kalibrering før du mottar

sensorglukoseverdier igjen.

Når Angi BS nå-

varslet vises.

Det kan være det vises flere Angi BS nå-varsler for å fortelle at det

er behov for en ny kalibrering for å forbedre sensorytelsen. Det tar

opptil fem minutter etter kalibrering før du mottar sensorglukose‐

verdier igjen.

Merk!  Når en blodsukkerverdi legges inn for kalibrering, vises
blodsukkerverdien i stedet for sensorglukoseverdien på startskjermbildet.
Blodsukkerverdien erstattes av den neste sensorglukoseverdien som
mottas. Hvis det ikke er mottatt noen sensorglukoseverdi etter 12
minutter, vises en stiplet linje på startskjermbildet.

 

Legge inn en blodsukkerverdi for kalibrering

Sensorkalibrering skjer når en blodsukkerverdi legges inn eller mottas fra en
blodsukkermåler.

Følg disse retningslinjene for å oppnå best mulig resultat av sensorkalibreringen:

• Legg inn en blodsukkerverdi minst hver 12. time.

■
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• Verdier fra blodsukkermåleren skal legges inn umiddelbart etter at de er målt.
Kalibrer ikke med en verdi fra blodsukkermåleren som er målt for mer enn
12 minutter siden, ettersom denne blodsukkerverdien ikke lenger er gyldig.
Hvis verdiene fra blodsukkermåleren er vesentlig forskjellige fra
sensorglukoseverdiene, må du vaske hendene og kalibrere på nytt.

• Bruk alltid rene, tørre fingre når du måler blodsukkeret.

• Bruk kun fingertuppene når du skal ta blodprøver til kalibrering.

Se Angi en blodsukkerverdi, på side 59 for å få informasjon om hvordan du legger
inn en blodsukkerverdi for å kalibrere sensoren.

Koble til sensoren igjen
Hvis senderen fjernes fra en sensor mens sensoren føres inn i kroppen, registrerer
pumpen når senderen kobles til sensoren igjen, og meldingen "Sensor tilkoblet"
vises.
 
Slik kobler du til en sensor igjen:

1. Velg Koble til sensor igjen.

Meldingen "Sensoroppvarming..." vises.

Merk!  Det kan ta opptil fem minutter før meldingen
"Sensoroppvarming..." vises.

 
2. Velg OK.

"Sensoroppvarming..." vises på startskjermbildet til sensoren er klar til å
kalibreres for første gang.

Deaktivere sensorfunksjonen
Sensorfunksjonen kan deaktiveres når som helst. Når senderen kobles fra sensoren,
må sensorfunksjonen deaktiveres for å unngå et sensorvarsel. Sensorfunksjonen må
aktiveres igjen før innstillingene kan endres.
Slik deaktiverer du sensorfunksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Sensor.

3. Velg Sensor.
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4. Velg Ja for å deaktivere sensorfunksjonen.

Bruke CGM
CGM kan bidra til å identifisere sensorglukosetrender og sørge for varsler når
sensorglukosen faller eller stiger raskt. Bruk følgende informasjon til å tolke tidligere
sensorglukoseverdier og for å gjøre sensorvarsler lydløse, når det er nødvendig.

ADVARSEL!  Bruk ikke SG-verdier til å ta behandlingsbeslutninger
mens pumpen er i manuell modus. SG-verdier kan kun brukes til å ta
behandlingsbeslutninger når SmartGuard-funksjonen er aktiv. Det kan
være avvik mellom SG- og BS-verdier. Hvis SG-verdien er lav eller høy,
eller hvis det er symptomer på lav eller høy glukose, må du bekrefte
SG-verdien med en blodsukkermåler før du tar
behandlingsbeslutninger, for å unngå hypoglykemi eller hyperglykemi.

Sensorgrafen ved bruk av CGM
Sensorgrafen viser gjeldende informasjon om sensorglukoseverdier som er sendt til
pumpen. Hvis MiniMed Mobile-appen er i bruk, kan sensorgrafen vises på en mobil
enhet.

Sensorgrafen inneholder følgende informasjon:

• Den siste sensorglukoseverdien.
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• Tidligere sensorglukoseverdier for den siste 3-timers-, 6-timers-, 12-timers- eller
24-timersperioden.

• Øvre og nedre sensorglukosegrense.

• Karbohydratangivelser.

• Boluser som er tilført i tidsrommet som vises på grafen.

• Stopphendelser forårsaket av Stopp før lav SG eller Stopp ved lav SG.

• Blodsukkerangivelser.

Hvis det ikke vises noen sensorglukoseverdi på grafen, kan dette blant annet
skyldes følgende:

• En feiltilstand har oppstått, eller et sensorrelatert varsel er utløst.

• En ny sensor initialiseres fortsatt.

• En ny sensor har blitt initialisert, men kalibreres fortsatt.

• En eksisterende sensor som nylig har blitt koblet til på nytt, er ikke klar.

• Det har gått mer enn seks timer siden den første kalibreringen av sensoren.

• Det har gått mer enn 12 timer siden den siste kalibreringen av sensoren.
 
Slik viser du sensorgrafen:

1. Trykk på tasten  på startskjermbildet.

3-timersgrafen vises i fullskjermvisning.

2. Trykk på  for å navigere til 6-timers-, 12-timers- og 24-timersgrafen.

3. Trykk på  for å vise sensorglukoseverdier og informasjon om hendelser.

4. Trykk på  eller trykk på -tasten på nytt for å avslutte fullskjermvisningen.

Slå av lyden for sensorvarsler
Med Lydløs-funksjonen kan du slå av lyden for sensorvarsler i et angitt tidsrom.

Ved bruk av dette alternativet vises symbolet for Lydløs-funksjonen  på

startskjermbildet. Systemet viser fremdeles eventuelle varsler som utløses, men det
er ingen lyd eller vibrasjon hvis de er gjort lydløse. Denne informasjonen er
tilgjengelig på skjermbildet Alarmlogg.
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Merk!  Lydløs-funksjonen slår ikke av lyden for SmartGuard avsluttet-
varslet, Høy SG-varslet eller Lav SG-alarmen for når sensorglukosen når
eller går under 3,0 mmol/l. Disse varslingene er basert på angitte
sensorglukoseterskler og kan ikke gjøres lydløse.

 
Følgende tabell beskriver hvilke sensorvarsler lyden slås av for med hvert alternativ.
 

Alternativ Slår av lyden på disse varslene

Kun høye

varsler

Varsel ved høy SG, Varsel før høy SG og Stigningsvarsel

Høye/lave

varsler

Varsel ved høy SG, Varsel før høy SG, Stigningsvarsel, Varsel ved lav SG,

Varsel før lav SG, Stopp før lav SG og Gjenoppta basal-varsel

Merk!  Lyden for Varsel ved lav SG kan ikke slås av hvis
funksjonen Stopp før lav SG eller Stopp ved lav SG er
aktivert.

 

Alle sensor‐

varsler

Alle varslene som står oppført ovenfor for høye og lave varsler, i tillegg

til følgende:

• alle kalibreringsvarsler, påminnelser og feilmeldinger

• alle varsler knyttet til innføring av sensoren, inkludert varsler om opp‐

varming av sensoren, bytte av sensoren, utgått sensor, feil med sen‐

soren og tilkoblingsproblemer.

• alle varsler knyttet til senderen, inkludert varsler om senderens batteri

og alle tilkoblingsproblemer

 
Slik slås lyden av for sensorvarsler:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Sett sensorvar. på lydløs.
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3. Velg Kun høye varsler, Høye/lave varsler eller Alle sensorvarsler. Se forrige
tabell hvis du ønsker informasjon om hvilke varsler som blir lydløse med hvert
valg.

Merk!  Hvis lyden slås av for Alle sensorvarsler, hindres lyd og
vibrasjon for de fleste varsler knyttet til sensorglukoseverdier,
sensoren, behov for kalibrering og senderen. Lav SG-alarmen for når
sensorglukosen når eller går under 3,0 mmol/l, SmartGuard avsluttet-
varslet og Høy SG-varslet kan ikke gjøres lydløst.

 
4. Angi Varighet. Varigheten kan angis i trinn på 15 minutter, fra 30 minutter til

24 timer.

5. Velg Start.
 
Slik deaktiverer du Lydløs-funksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Lydløs-funksjon.

3. Velg Avbryt lydløs.
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7 SmartGuard
Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du stiller inn og begynner å
bruke SmartGuard-funksjonen.

Innledning
SmartGuard-funksjonen bruker måltidsinformasjon, sensorglukose (SG) og
SmartGuard-målverdier til å kontrollere tilførselen av basalinsulin. Den kan også
automatisk tilføre en korreksjonsbolus for å bidra til å korrigere en høy
sensorglukoseverdi. MiniMed 780G-insulinpumpen krever minst åtte enheter og
maksimalt 250 enheter per dag for å kunne brukes med SmartGuard-funksjonen. 

Merk!  Autokorreksjonsfunksjonen bruker sensorglukoseverdier til å
fastsette bolusinsulindoser. Autokorreksjonsboluser tilføres uten
brukerbekreftelse. Nøyaktigheten til sensorglukoseverdier kan være lavere
enn nøyaktigheten til blodsukkerverdier, som måles med en
blodsukkermåler. Hvis en blodsukkerverdi ikke er tilgjengelig ved tilførsel
av en bolus i SmartGuard-funksjonen, brukes en sensorglukoseverdi.

 
SmartGuard-funksjonen skal maksimere tiden der glukosenivået befinner seg i
området 3,9 mmol/l til 10,0 mmol/l. Den følgende tabellen gir en oversikt over
funksjonene systemet bruker for å maksimere tiden i området.
 

Funksjon Beskrivelse

SmartGuard-mål: 5,5

mmol/l, 6,1 mmol/l

eller 6,7 mmol/l

Rådfør deg med diabetesteamet for å finne ut hvilket Smart‐

Guard-mål som skal brukes for å maksimere tiden i området.

Standardinnstillingen er 5,5 mmol/l.

 SmartGuard 129
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Funksjon Beskrivelse

autom. basal Når du bruker SmartGuard-funksjonen, tilføres basalinsulin auto‐

matisk basert på sensorglukoseverdier og nylige insulintilførsels‐

behov.

Autokorreksjonsbolus

basert på sensorglu‐

kose: 6,7 mmol/l

MiniMed 780G-systemet kan tilføre en bolus automatisk hvis

SmartGuard-funksjonen fastslår at en korreksjonsbolus er nød‐

vendig. Standardinnstillingen for autokorreksjon er På.

Midl. mål: 8,3 mmol/l Et midlertidig mål kan angis for hendelser som trening eller

andre situasjoner der det er behov for mindre insulin. Hvis et

midlertidig mål brukes for trening, må du vurdere å starte det

én eller to timer før treningen begynner. Autokorreksjonsbolu‐

ser tilføres ikke mens et midlertidig mål er aktivt.

Merk!  Ved bruk av SmartGuard-funksjonen er det fremdeles behov for
måltidsboluser, samt blodsukkermålerverdier for å kalibrere sensoren.

 
SmartGuard-funksjonen krever nøyaktige sensormålinger og
karbohydratinformasjon for å tilføre insulin i forbindelse med måltider. Denne
insulinbehandlingen krever følgende aktiviteter:

• Regelmessig måling av blodsukkerverdier (BS-verdier) med en blodsukkermåler
for å kalibrere sensoren. Sensoren må kalibreres minst hver 12. time. Pumpen
kan også be om ytterligere blodsukkerverdier i løpet av dagen.

• Bruk av bolusfunksjonen til å tilføre boluser som dekker måltider.

Autom. basal
Når SmartGuard-funksjonen er aktiv, beregnes basalinsulindosen ved hjelp av
sensorglukoseverdier fra sensoren. Den automatiske tilførselen av insulin kalles
Autom. basal.

Autokorreksjon
Pumpen kan tilføre en bolus automatisk når SmartGuard-funksjonen fastslår at det
er behov for korreksjon, for å maksimere tiden i området mellom 3,9 mmol/l og
10,0 mmol/l. Ettersom dette er en automatisk bolus, kreves det ingen handling.
Startskjermbildet viser når det tilføres en autokorreksjonsbolus.
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Tilføre en bolus når SmartGuard-funksjonen er aktiv
En måltidsbolus kan tilføres mens SmartGuard-funksjonen er i bruk. Du finner mer
informasjon under Tilføre en bolus i SmartGuard-funksjonen, på side 138.

ADVARSEL!  Bruk ikke SG-verdier til å ta behandlingsbeslutninger
mens pumpen er i manuell modus. SG-verdier kan kun brukes til å ta
behandlingsbeslutninger når SmartGuard-funksjonen er aktiv. Det kan
være avvik mellom SG- og BS-verdier. Hvis SG-verdien er lav eller høy,
eller hvis det er symptomer på lav eller høy glukose, må du bekrefte
SG-verdien med en blodsukkermåler før du tar
behandlingsbeslutninger, for å unngå hypoglykemi eller hyperglykemi.

Klargjøre for innstilling av SmartGuard-funksjonen
SmartGuard-funksjonen krever en oppvarmingsperiode på 48 timer før aktivering.
Denne oppvarmingsperioden begynner ved midnatt etter at pumpen har begynt å
tilføre insulin, og den krever ikke bruk av sensor. I løpet av oppvarmingsperioden
vil pumpen samle inn og behandle data som skal brukes av SmartGuard-
funksjonen.
 
Slik klargjør du pumpen for SmartGuard-funksjonen:

1. Avbryt eventuelle aktive midlertidige basaldoser. Se Avbryte en midlertidig
basaldose eller en forvalgt midlertidig basaldose, på side 190.

2. Bekreft at insulintilførselen ikke er stoppet. Se Stoppe all insulintilførsel og
gjenoppta basalinsulintilførselen, på side 57.

3. Angi karbohydratforholdet. Se Endre karbohydratforholdet, på side 198.

4. Kontroller innstillingene for øvre og nedre grense. Innstillingene for øvre og
nedre grense gjelder i manuell modus og ved bruk av SmartGuard-
funksjonen. Du finner mer informasjon under Varselinnstillinger for
sensorglukose, på side 103.

5. Legg inn en ny blodsukkerverdi. Hvis en ny sensor brukes, må du angi en
blodsukkerverdi for å kalibrere den nye sensoren. Du finner mer informasjon
om kalibrering av sensoren under Kalibrere sensoren, på side 120.
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ADVARSEL!  Bruk ikke SmartGuard-funksjonen hvis pumpen har
vært brukt til å øve på å trykke på tastene de tre siste dagene,
eller hvis insulinet som ble programmert i pumpen, ikke var
brukerens faktiske insulintilførsel. Hvis du gjør det, kan det føre
til at det tilføres for lite eller for mye insulin, noe som kan
forårsake hyperglykemi eller hypoglykemi. SmartGuard-
funksjonen bruker den nylige tilførselsloggen på pumpen til å
fastsette mengden Autom. basal som skal tilføres. Etter
pumpeopplæring må det aktive insulinet og de totale daglige
dosene slettes fra pumpen før SmartGuard-funksjonen brukes.
Bruk alternativet Slett aktivt insulin på menyen Administrer
innstillinger for å slette både aktivt insulin og den totale
daglige dosen.

Ta hensyn til følgende når sensorglukoseverdier brukes til å ta
behandlingsbeslutninger i SmartGuard-funksjonen.

• Hvis et BS nødvendig-varsel vises, må det angis en blodsukkermålerverdi.

• Kalibrer ikke sensoren med en sensorglukoseverdi. Sensoren skal alltid
kalibreres med en blodsukkermålerverdi.

• Bolusmengden kan ikke justeres når det tilføres en bolus i SmartGuard-
funksjonen. Hvis sensorglukoseverdiene ikke stemmer overens med
symptomene, skal du angi en blodsukkerverdi fra en blodsukkermåler.

Stille inn SmartGuard-funksjonen
SmartGuard-funksjonen krever 48 timer med insulintilførsel før funksjonen kan
brukes. Denne oppvarmingsperioden begynner ved midnatt etter at tilførselen er
startet. Du finner mer informasjon under Klargjøre for innstilling av SmartGuard-
funksjonen, på side 131.
 
Slik stiller du inn SmartGuard-funksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg SmartGuard for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

132 Kapittel 7

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



Merk!  Visse andre krav må være oppfylt før SmartGuard-funksjonen
aktiveres. Du finner mer informasjon under SmartGuard-sjekkliste, på
side 134.

 
3. Velg SmartGuard-innstillinger og angi følgende informasjon:

• Velg SmartGuard-målet: 5,5 mmol/l, 6,1 mmol/l eller 6,7 mmol/l.

• Kontroller at Autokorreksjon er på hvis du vil aktivere automatiske
korreksjonsboluser.

Merk!  Autokorreksjonsfunksjonen er på som standard. Når denne
innstillingen er aktivert, tilfører pumpen automatisk
korreksjonsboluser for å bidra til å korrigere en høy
sensorglukoseverdi. Du finner mer informasjon under Tilføre en bolus i
SmartGuard-funksjonen, på side 138.

 
4. Velg Lagre.

Betingelser for aktivering av SmartGuard-funksjonen
Hvis pumpen slås av i mer enn to uker og slås på igjen, krever pumpen 48 timer
før SmartGuard-funksjonen aktiveres.

Hvis pumpen har vært av i to uker eller mindre og slås på igjen, kreves det en
oppvarmingsperiode på fem timer før SmartGuard-funksjonen aktiveres.

Hvis SmartGuard-funksjonen er på, men inaktiv, viser SmartGuard-sjekklisten hva
som kreves for å aktivere SmartGuard-funksjonen. Se SmartGuard-sjekkliste, på
side 134.

Systemet krever fem timer for at mengden aktivt insulin for SmartGuard skal
oppdateres. Denne oppdateringstiden starter under følgende forhold:

• Pumpen slås på for første gang.

• En fullstendig tilbakestilling av pumpen på grunn av strømbrudd eller
programvarefeil.

• Når insulintilførselen gjenopptas etter å ha vært stoppet manuelt i fire timer
eller mer.
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Informasjonen om aktivt insulin for SmartGuard er gyldig til et av forholdene
ovenfor er til stede, og da starter oppdateringstiden på fem timer på nytt.
SmartGuard-funksjonen er utilgjengelig i dette tidsrommet.

Stopp før lav SG- og Stopp ved lav SG-funksjonen ved bruk av
SmartGuard-funksjonen
Når SmartGuard-funksjonen er aktiv, er Stopp før lav SG- og Stopp ved lav SG-
funksjonen utilgjengelig og slås av automatisk. Hvis SmartGuard-funksjonen blir
inaktiv, går Stopp før lav SG- og Stopp ved lav SG-funksjonen tilbake til statusen
den hadde før bruk av SmartGuard-funksjonen. Under Innstillinger for lav SG, på
side 104 finner du informasjon om hvordan du aktiverer Stopp før lav SG- og Stopp
ved lav SG-funksjonen.

SmartGuard-sjekkliste
Skjermbildet SmartGuard-sjekkliste viser hva som kreves for å starte eller fortsette å
bruke SmartGuard-funksjonen. Du finner mer informasjon under Bli værende i
SmartGuard-funksjonen, på side 144.

Følgende tabell viser hva du skal gjøre når ventesymbolet  eller

spørsmålssymbolet  vises etter elementer på skjermbildet SmartGuard-sjekkliste.
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Linje Element Instruksjoner

Ta en måling med blodsukkermåleren og kalib‐

rer sensoren.

Ta en måling med blodsukkermåleren og angi

en ny blodsukkerverdi.

Systemet krever en blodsukkerverdi og vil

spørre når det er klart.

Slå på SmartGuard-funksjonen.

• Kontroller at pumpen har en sender-ID angitt

under Sammenkoblet utstyr > Sensor.

Eksempel: GT6133333M

Kontroller at pumpen er sammenkoblet med

en sender. Du finner mer informasjon under

Sammenkoble pumpen og senderen, på side 94.

• Kontroller startskjermbildet. Hvis  vises, må

pumpen og senderen flyttes nærmere hve‐

randre.

Hvis pumpen og senderen fremdeles ikke

kommuniserer etter 30 minutter, vises varslet

Tapt sensor-signal. Kontroller at sensoren

fremdeles er ført inn under huden, og at

senderen og sensoren fremdeles er koblet

sammen. Flytt pumpen nærmere senderen.

• Hvis sensorglukosen er utenfor området

2,8 mmol/l til 22,2 mmol/l, er SmartGuard-

funksjonen utilgjengelig.

Slå på sensorfunksjonen under Innstillinger >

Utstyrsinnstillinger.

Vent til bolusen er fullført eller stopp bolusen

før SmartGuard-funksjonen kan brukes.
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Linje Element Instruksjoner

Hvis insulintilførselen er stoppet, kan ikke

SmartGuard-funksjonen brukes. Behandle lavt

blodsukker i samsvar med diabetesteamets

instruksjoner.

Angi et karbohydratforhold i Bolus Wizard-funk‐

sjonen eller på skjermbildet Oppsett av Bolus

Wizard.

Stopp tilførselen av den midlertidige basaldo‐

sen før SmartGuard-funksjonen kan brukes,

eller vent til tilførselen av den midlertidige

basaldosen er fullført.

Hvis aktivt insulin for SmartGuard oppdateres,

vil dette ta opptil fem timer. Vent til oppdate‐

ringstiden er ferdig før SmartGuard-funksjonen

kan aktiveres.

Vent til SmartGuard-funksjonen har samlet

informasjon om tidligere insulintilførsler og

fastslått basaldosen.

 
Slik viser du SmartGuard-sjekklisten:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg SmartGuard-sjekkliste.

Startskjermbildet med SmartGuard-funksjonen
Når pumpen bruker SmartGuard-funksjonen, vises et skjold med det gjeldende
sensorglukosenivået på startskjermbildet.

Merk!  Når SmartGuard-funksjonen nettopp er aktivert, vises den angitte
blodsukkerverdien i skjoldet til den første sensorglukoseverdien mottas fra
sensoren.
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Bruke SmartGuard-funksjonen

Sensorgrafen med SmartGuard-funksjonen
Sensorgrafen med SmartGuard-funksjonen viser tidligere sensorglukoseverdier som
er mottatt fra sensoren.

SmartGuard-funksjonens sensorgraf inneholder følgende informasjon:

• Når en plassering på grafen velges, vises spesifikk informasjon om
sensorglukosen eller hendelsen, for eksempel en korreksjonsbolus.

• Tidligere SG-verdier vises for den siste 3-timers, 6-timers, 12-timers eller 24-
timers perioden. De vises som en blå linje over skjermen.

• Boluser vises som hvite hetteglass i blå sirkler.

• Karbohydratangivelser vises som gule symboler i form av kniv og gaffel. Disse
representerer eventuelle bolusmengder som omfatter en
karbohydratregistrering.
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• Blodsukkerregistreringer vises som røde dråpesymboler.

• Magentafargede bånd langs toppen representerer automatiske basaltilførsler
med SmartGuard-funksjonen.

• Blå vertikale stolper ved toppen representerer autokorreksjonsboluser som er
tilført med SmartGuard-funksjonen.

• En tidsendringshendelse vises som et hvitt klokkesymbol.

• Et midlertidig mål vises som grønne løpere.
 
Slik viser du sensorgrafen:

1. Trykk på tasten  på startskjermbildet for å vise sensorglukosegrafen.

3-timersgrafen vises i fullskjermvisning.

2. Trykk på  for å navigere til 6-timers-, 12-timers- og 24-timersgrafen.

3. Trykk på  for å vise sensorglukoseverdier og informasjon om hendelser.

4. Trykk på  eller trykk på -tasten på nytt for å avslutte sensorgrafen.

Angi en blodsukkerverdi i SmartGuard-funksjonen
En blodsukkerverdi må angis i pumpen av følgende årsaker:

• Angi en blodsukkerverdi for å kalibrere sensoren.

• Angi en blodsukkerverdi når pumpen krever det for å fortsette å bruke
SmartGuard-funksjonen.

Det er to måter å angi en blodsukkerverdi på ved bruk av SmartGuard-funksjonen.
Angi en blodsukkerverdi manuelt, eller angi en blodsukkerverdi ved bruk av den
kompatible Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåleren. Under Angi en
blodsukkerverdi, på side 59 finner du mer informasjon om hvordan en
blodsukkerverdi angis manuelt.

Tilføre en bolus i SmartGuard-funksjonen
En gjeldende blodsukker- eller sensorglukoseverdi brukes til å fastslå
bolusmengden. En karbohydratmengde kan angis for en matbolus.
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ADVARSEL!  Bruk ikke SG-verdier til å ta behandlingsbeslutninger
mens pumpen er i manuell modus. SG-verdier kan kun brukes til å ta
behandlingsbeslutninger når SmartGuard-funksjonen er aktiv. Det kan
være avvik mellom SG- og BS-verdier. Hvis SG-verdien er lav eller høy,
eller hvis det er symptomer på lav eller høy glukose, må du bekrefte
SG-verdien med en blodsukkermåler før du tar
behandlingsbeslutninger, for å unngå hypoglykemi eller hyperglykemi.

ADVARSEL!  Bruk ikke SmartGuard-funksjonen før det har gått litt
tid etter at du har satt en manuell insulininjeksjon med sprøyte eller
penn. Manuelle injeksjoner tas ikke med i beregningen når
SmartGuard-funksjonen er aktiv. Hvis du bruker SmartGuard-
funksjonen etter en manuell injeksjon, kan det føre til overdosering
av insulin. For mye insulin kan føre til hypoglykemi. Spør
diabetesteamet om hvor lenge du må vente etter en manuell
injeksjon før SmartGuard-funksjonen gjenopptas.

Merk!  SmartGuard-funksjonen støtter kun vanlige boluser. Forlenget
bolus, kombinasjonsbolus, lydbolus, manuell bolus og forvalgt bolus er
ikke tilgjengelig ved bruk av SmartGuard-funksjonen.

 
Hvis blodsukker- eller sensorglukoseverdien er under 6,7 mmol/l, eller hvis bolusen
er null etter at pumpen har tatt hensyn til aktivt insulin, eller hvis SmartGuard-
funksjonen beregner at gjeldende basaltilførsel er tilstrekkelig, anbefales det ingen
korreksjon.

En sammenkoblet Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåler sender blodsukkerverdier
direkte til pumpen. Bekreft blodsukkerverdien for bruk i SmartGuard-funksjonen.
Den bekreftede verdien er gyldig i opptil 12 minutter etter at den er mottatt fra
blodsukkermåleren. Hvis en Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåler ikke brukes, må
blodsukkerverdien angis manuelt på BS-skjermbildet.
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Merk!  En verdi fra blodsukkermåleren for bruk i SmartGuard-funksjonen
må ikke brukes hvis det har gått mer enn 12 minutter siden den siste
blodsukkermålerverdien ble målt. Blodsukkermålerverdien og den
tilsvarende bolusmengden er kanskje ikke lenger nøyaktige.

 

ADVARSEL!  Sensorglukoseverdier brukes til å beregne
måltidsboluser eller korreksjonsboluser ved tilførsel av en bolus i
SmartGuard-funksjonen. Sensorglukose er ikke det samme som
blodsukker. Sensorytelsen kan av og til variere fra sensor til sensor,
samt i ulike situasjoner for en sensor, for eksempel første gang den
brukes.

Når sensorglukoseverdier brukes til måltidsboluser og
korreksjonsboluser, er det risiko for både hypoglykemi og
hyperglykemi. Hvis en sensorglukoseverdi er mye lavere enn en
blodsukkerverdi ville vært på det tidspunktet, er det risiko for
hyperglykemi, ettersom det kan bli tilført en mindre mengde
insulin. Hvis en sensorglukoseverdi er mye høyere enn en
blodsukkerverdi og det er symptomer på lav verdi, men
sensorglukoseverdien ikke er lav, og hvis det er symptomer på en
alvorlig hypoglykemisk hendelse, en alvorlig hyperglykemisk
hendelse eller diabetisk ketoacidose, er det nødvendig med en
blodsukkermålerverdi.

Dette kan også skje når sensorglukoseverdier brukes når funksjonen
for autokorreksjon er slått på. Når en sensorglukoseverdi er mye
høyere enn en blodsukkerverdi på det tidspunktet, er det for
eksempel risiko for hypoglykemi, ettersom det kan bli tilført en
større mengde insulin.

Hvis det er symptomer på lav verdi, men sensorglukoseverdien ikke
er lav, og hvis det er symptomer på en alvorlig hyperglykemisk
hendelse eller diabetisk ketoacidose, er det nødvendig med en
blodsukkermålerverdi.

Bolusjusteringer i SmartGuard-funksjonen 

SmartGuard-funksjonen beregner en bolus basert på den gjeldende blodsukker-
eller sensorglukoseverdien og karbohydratene, og kan foreta en ytterligere
justering av bolusen.
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Bolusjustering Eksempelskjermbilder

Bolusmengden justeres ned hvis SmartGuard-funksjo‐

nen registrerer en risiko for hypoglykemi etter målti‐

det.

Karbohydratene lagres for bruk ved fremtidige bolu‐

sjusteringsberegninger.

 

Hvis bolusmengden justeres ned til 0,0 for bolusen,

tilføres det ingen bolus.

Karbohydratene lagres for bruk ved fremtidige bolu‐

sjusteringsberegninger.
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Bolusjustering Eksempelskjermbilder

Bolusmengden justeres opp hvis en korreksjonsbolus

beregnes basert på høy glukose og lavt aktivt insulin.

Karbohydratene lagres for bruk ved fremtidige bolu‐

sjusteringsberegninger.

 

 
Slik tilfører du en bolus med SmartGuard-funksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Bolus.

3. Angi en karbohydratmengde om ønskelig.

Mengden beregnet bolus angis på skjermbildet.

4. Velg Tilfør bolus.

Et skjermbilde vises kort for å angi at bolustilførselen har startet.
Startskjermbildet vises med fremdriften for bolustilførselen.
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Merk!  For å stoppe en bolus må du trykke på  fra
startskjermbildet, velge  og deretter velge Stopp bolus.

 

Stille inn et midlertidig mål
Et midlertidig mål (Midl. mål) på 8,3 mmol/l kan stilles inn for situasjoner med høy
aktivitet, for eksempel trening. Rådfør deg med diabetesteamet før bruk av
midlertidig mål.

Merk!  Autokorreksjonsfunksjonen er inaktiv under et aktivt midlertidig
mål. Den gjenopptas når det midlertidige målet er fullført.

 
 
Slik angir du et midlertidig mål:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Midl. mål for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

3. Angi varigheten, fra 30 minutter til 24 timer, i trinn på 30 minutter.

4. Velg Start.
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Meldingen Midl. mål startet vises på skjermen, og deretter vises
startskjermbildet med et banner som viser den gjenværende tiden for
midlertidig mål.

 
Slik avbryter du et midlertidig mål:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Avbryt midl. mål.

Bli værende i SmartGuard-funksjonen
Når pumpen krever en handling for å bli værende i SmartGuard-funksjonen, tilfører
den insulin ved en fast basaldose i opptil fire timer. Meldingen "Avslutt om X:XX t"
vises på startskjermbildet for å vise tiden som gjenstår før pumpen går inn i
manuell modus. Basaldosen som tilføres i dette tidsrommet, er basert på
informasjon om tidligere insulintilførsler og representerer en tilførselsdose som
minimerer risikoen for hypoglykemi i situasjoner der sensorglukoseverdier er
midlertidig utilgjengelig. Pumpen gir beskjed om eventuelle nødvendige
handlinger.
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Pumpen gjenopptar bruken av sensorglukoseverdier for tilførsel av basalinsulin når
visse betingelser er oppfylt. Tabellen nedenfor beskriver disse betingelsene samt
varslingen og den nødvendige handlingen for å gjenoppta bruk av
sensorglukoseverdier for tilførsel av basalinsulin.

Forhold Varsling og handling

SmartGuard-funksjonen har nådd

tidsbegrensningen for minimum

tilførsel. Minimum tilførselstid er

tre til seks timer, avhengig av

årsaken.

Et varsel om minimum tilførsel for SmartGuard

vises.

Angi BS.

SmartGuard-funksjonen har tilført

basalinsulin ved den maksimale

grensen i sju timer.

Et varsel om maksimal tilførsel for SmartGuard

vises. Dette kan skje når insulintilførselen er stop‐

pet. Kontroller SmartGuard-sjekklisten for å finne ut

hva som må gjøres.

Angi BS.

Sensorglukoseverdiene kan være

lavere enn de faktiske glukosever‐

diene.

Et BS nødvendig-varsel vises.

Angi BS.
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Forhold Varsling og handling

Ingen SG-data er mottatt på mer

enn fem minutter.

• Hvis sensorglukosedata ikke er tilgjengelige på

grunn av signalforstyrrelse, vises det tre streker

på skjermen i stedet for sensorglukosedata. Hvis

forstyrrelsen er uregelmessig, vises SmartGuard-

skjoldet med en hvit ramme, og ingen handling

kreves.

• Hvis pumpen ikke har mottatt sensorglukosedata

på 30 minutter eller mer, utløses varslet Tapt

sensor-signal. Du finner mer informasjon under

Alarmer, varsler og meldinger relatert til CGM (sen‐

soren), på side 255.

• Hvis sensorglukosedata ikke er tilgjengelig fordi

det er nødvendig med sensorkalibrering, vises

varslet Angi BS nå. Kalibrer sensoren. Se Alarmer,

varsler og meldinger relatert til CGM (sensoren), på

side 255.

Merk!  Når sensoren byttes, tilfører pumpen basalinsulin basert på
insulintilførselsloggen, og ikke sensorglukoseverdier, i opptil fire timer.
Angi en blodsukkerverdi for å kalibrere sensoren og holde SmartGuard-
funksjonen aktiv. Du finner mer informasjon under Angi en blodsukkerverdi,
på side 59.

 

Avslutte SmartGuard-funksjonen
SmartGuard-funksjonen kan slutte å fungere under følgende forhold:

• SmartGuard-funksjonen deaktiveres.

• Pumpen tilfører basalinsulin basert på insulintilførselsloggen, og ikke
sensorglukoseverdier, i fire timer. Se Bli værende i SmartGuard-funksjonen, på
side 144.

• All insulintilførsel har blitt stoppet manuelt og har ikke blitt gjenopptatt på fire
timer.

• Sensorfunksjonen er deaktivert, eller senderen er frakoblet.
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SmartGuard-funksjonen kan deaktiveres når som helst. Du finner mer informasjon
under Stille inn SmartGuard-funksjonen, på side 132.

Gå tilbake til SmartGuard-funksjonen etter at den er avsluttet
Pumpen viser eventuelle nødvendige handlinger på startskjermbildet etter at
SmartGuard-funksjonen er avsluttet. I eksemplet nedenfor er det nødvendig å angi
en blodsukkerverdi. Når blodsukkerverdien er angitt, gjenopptar pumpen bruken av
SmartGuard-funksjonen.

I manuell modus kan du gjenoppta bruken av SmartGuard-funksjonen ved å
oppfylle alle kravene på SmartGuard-sjekklisten. Du finner mer informasjon under
SmartGuard-sjekkliste, på side 134.

SmartGuard-funksjonen kan gjenopptas under følgende betingelser:

• SmartGuard-funksjonen aktiveres.

• Sensoren overfører sensorglukoseverdier.

• Det pågår ingen bolus.

• Det pågår ingen midlertidig basaldose.

• Oppvarmingen på 48 timer er ferdig.

• SmartGuard-funksjonen er ikke i en oppvarmingsperiode på fem timer.

• En ny blodsukkerverdi angis.

Hvis noen av disse betingelsene ikke er oppfylt, kan ikke SmartGuard-funksjonen
startes på nytt.

Bruke barnesikring med SmartGuard-funksjonen
Barnesikringen gjør det mulig for omsorgspersoner å låse pumpen for å begrense
tilgang til kritiske pumpefunksjoner. Når pumpen er låst, er automatisk basaltilførsel
aktivert, og autokorreksjonsboluser kan tilføres hvis funksjonen er aktivert.
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Blodsukkerverdier som mottas fra Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåleren, kan
bekreftes. Du finner mer informasjon om barnesikringen under Barnesikring, på
side 152.

Lydløs-funksjonen
Med Lydløs-funksjonen kan du slå av lyden for sensorglukosevarsler i et angitt
tidsrom. Du finner mer informasjon under Slå av lyden for sensorvarsler, på side 124.
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8 Generelle innstillinger
Dette kapitlet inneholder informasjon om vanlige oppgaver knyttet til ulike
innstillinger.

Tid og dato
Kontroller at tid og dato alltid er stilt inn riktig på MiniMed 780G-insulinpumpen.
Feil innstilling av tid og dato kan påvirke tilførselen av basalinsulin og
pumpeloggens nøyaktighet. Endre tiden eller datoen slik at den stemmer overens
med tidssonen eller sommertid/vintertid. Etter at tid og dato er endret, justerer
pumpen alle innstillinger automatisk.
 
Slik endrer du tid og dato:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Tid og dato.

3. Velg og endre Tid, Tidsformat eller Dato etter behov.

4. Velg Lagre.

Displayinnstillinger
Pumpedisplayets lysstyrke kan justeres på skjermbildet Displayinnstillinger.
Bakgrunnslysets varighet kan også justeres.
 
Slik endrer du displayinnstillingene:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Display.
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3. Velg Lysstyrke for å justere displayets lysstyrke. Et nivå fra 1 til 5 kan velges,
eller Auto for at displayet skal tilpasses de gjeldende omgivelsene automatisk.

4. Velg Bakgrunnslys for å justere tidsavbruddet for bakgrunnslyset på pumpens
display. Velg 15 sekunder, 30 sekunder, 1 minutt eller 3 minutter.

5. Velg Lagre.

Merk!  Lysstyrken og bakgrunnslyset kan påvirke batteriets levetid. Bruk
en lavere innstilling for lysstyrkenivå og juster tidsavbruddet for
bakgrunnslyset til 15 eller 30 sekunder for at batteriet skal vare lenger.

 
Barnesikring
Barnesikringen gjør det mulig for omsorgspersoner å låse pumpen for å begrense
tilgang til kritiske pumpefunksjoner. Når pumpen er i barnesikringsmodus, låses
pumpen automatisk to minutter etter at skjermen har blitt mørk på grunn av
inaktivitet.

ADVARSEL!  Ha alltid oppsyn med pumpen når den er låst. Pumpen
kan stoppes manuelt selv om den er låst, ved bruk av snarveien til
statusmenyen, noe som kan føre til hyperglykemi og ketoacidose.

Eksempler på funksjoner som er blokkert når pumpen er låst:

• Tilføre en bolus

• Starte et nytt basalprogram

• Starte en ny midlertidig basaltilførsel

• Endre innstillinger

Eksempler på viktige funksjoner som er tilgjengelige selv om pumpen er låst:

• Tidligere bolus- og basaltilførsler fortsetter som normalt

• Stoppe en bolustilførsel ved bruk av snarveien til statusmenyen

• Stoppe og gjenoppta insulintilførsel ved bruk av snarveien til statusmenyen

• Motta sensorglukose- og blodsukkerverdier

• Slette alarmer og varsler
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Slik aktiverer eller deaktiverer du barnesikringen:

1. Trykk på  på startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Barnesikring.

3. Velg Barnesikring for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

4. Velg Lagre.

Pumpen er i barnesikringsmodus, men den er ennå ikke låst.

 
Slik låser du pumpen:

1. Trykk på og hold inne  for å aktivere hvilemodus manuelt.

Pumpen låses når den går inn i hvilemodus. Når pumpen er låst, vises  på

startskjermbildet.

 
Slik låser du opp pumpen:

1. Trykk på en hvilken som helst tast for å reaktivere pumpen.

2. Trykk på .

Meldingen Låst skjerm vises.

3. Trykk på og hold inne .

Merk!  Når pumpen går inn i hvilemodus, låses den igjen.

 
Selvtest
Alternativet Selvtest kan brukes i forbindelse med vedlikehold, eller for å bekrefte
at pumpen fungerer som den skal. Selvtesten kommer i tillegg til rutinetestene
som kjøres uavhengig mens pumpen er i bruk.

Merk!  Insulintilførselen stoppes i opptil to minutter mens pumpen kjører
en selvtest.

 
Alternativet Selvtest inkluderer testene nedenfor. Observer pumpen under disse
testene.
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Test Beskrivelse

Display Displayet aktiveres i opptil 45 sekunder.

Varsellampe Varsellampen tennes i tre sekunder, og slukkes deretter.

Vibrasjon To vibrasjoner genereres.

Lyd En varsellyd, en lyd for lydbolustrinn og en alarmlyd genereres.

 
Slik kjører du selvtesten:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Selvtest.

En melding bekrefter at en selvtest pågår.

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

Hvis det ikke oppdages noen problemer under selvtesten, vises skjermbildet
Utstyrsinnstillinger. Hvis det oppdages et problem, vises en melding med mer
informasjon.

Hvis det vises en feilmelding eller pumpen ikke fungerer som den skal under
testen, må du kontakte en lokal Medtronic-representant.

Administrer innstillinger
Følgende alternativer vises på skjermbildet Administrer innstillinger:

• Lagre innstillinger

• Gjenopprett innstillinger

• Slett alle innstillinger

• Slett aktivt insulin

• Innstillingslogg

Se fremgangsmåtene i denne delen for å få informasjon om hvordan disse
alternativene brukes.

154 Kapittel 8

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



Lagre innstillinger
Alternativet Lagre innstillinger brukes til å lagre en registrering av innstillingene, slik
at innstillingene kan gjenopprettes på et senere tidspunkt om nødvendig.
 
Slik lagrer du de gjeldende innstillingene:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Administrer innstillinger.

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

4. Velg Lagre innstillinger.

Hvis dette er de første innstillingene som lagres, vises det en melding som
bekrefter at innstillingene er lagret.

Hvis innstillingene har vært lagret tidligere, vises et skjermbilde der du blir
spurt om de tidligere innstillingene skal erstattes av de gjeldende
innstillingene. Velg Ja for å godta. Velg Nei for å avbryte.

Gjenopprette innstillinger
Alternativet Gjenopprett innstillinger erstatter de gjeldende pumpeinnstillingene
med de siste innstillingene som ble lagret. Alternativet Gjenopprett innstillinger er
kun tilgjengelig hvis innstillingene har blitt lagret tidligere.
 
Slik gjenoppretter du de tidligere innstillingene:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Administrer innstillinger.

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

4. Velg Gjenopprett innstillinger.

Det vises et skjermbilde der du blir bedt om å bekrefte.

5. Velg Ja for å godta. Velg Nei for å avbryte.
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Slette innstillinger
Alternativet Slett alle innstillinger sletter de gjeldende innstillingene og
tilbakestiller dem til standardinnstillingene fra fabrikken. Etter at innstillingene er
slettet, vises oppstartsveiviseren, slik at pumpeinnstillingene kan angis på nytt.
Innstillingene må angis for at du skal kunne fortsette å bruke pumpen.

Alternativet Slett alle innstillinger sletter ikke sammenkoblet utstyr, som senderen
eller blodsukkermåleren.

FORSIKTIG!  Slett ikke pumpeinnstillingene med mindre
diabetesteamet gir beskjed om det. Hvis pumpeinnstillingene slettes,
må de programmeres på nytt i henhold til instruksjonene fra
diabetesteamet.

 
Slik sletter du alle innstillingene:

1. Koble pumpen fra kroppen.

2. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

3. Velg Utstyrsinnstillinger > Administrer innstillinger.

4. Trykk på og hold inne  og  samtidig til skjermbildet Administrer
innstillinger vises.

5. Velg Slett alle innstillinger.

Det vises et skjermbilde der du blir bedt om å bekrefte.

6. Velg Ja for å fortsette. Velg Nei for å avbryte.

Etter at innstillingene er slettet, vises oppstartsveiviseren. Under
Oppstartsinnstillinger, på side 33 finner du mer informasjon om hvordan du
angir oppstartsinnstillingene.

Slette det aktive insulinet
Bruk alternativet Slett aktivt insulin første gang pumpen skal brukes med insulin.
Dette alternativet brukes til å slette den totale daglige dosen og eventuelle aktivt
insulin-verdier som pumpen har registrert.
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Etter at de eksisterende insulinverdiene er slettet, settes aktivt insulin-verdien til
null. Hvis pumpen har vært brukt til å øve på bolustilførsel før den brukes med
insulin, må det aktive insulinet slettes. Sletting av aktivt insulin sikrer at Bolus
Wizard-funksjonen har en nøyaktig mengde aktivt insulin til bolusberegninger.

Aktivt insulin kan kun slettes én gang. Etter at det aktive insulinet er slettet, er ikke
dette alternativet tilgjengelig lenger.
 
Slik sletter du det aktive insulinet:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Administrer innstillinger.

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

Skjermbildet Administrer innstillinger vises. Hvis det aktive insulinet aldri har
blitt slettet, vises alternativet Slett aktivt insulin.

Merk!  Hvis alternativet Slett aktivt insulin ikke vises på skjermbildet
Administrer innstillinger, har det aktive insulinet allerede blitt slettet.

 
4. Velg Slett aktivt insulin.

Det vises et skjermbilde der du blir bedt om å bekrefte.

5. Velg Slett for å slette det aktive insulinet. Velg Avbryt hvis det aktive insulinet
ikke skal slettes.

En melding bekrefter at det aktive insulinet er slettet.
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Vise loggen med pumpeinnstillinger
Alternativet Innstillingslogg viser en logg over aktiviteter som er utført via
skjermbildet Administrer innstillinger, for eksempel da pumpeinnstillingene ble
lagret, gjenopprettet eller slettet.
 
Slik viser du loggen med pumpeinnstillinger:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Administrer innstillinger.

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

4. Velg Innstillingslogg.

Automatisk stopp
Automatisk stopp er en sikkerhetsfunksjon som stopper all insulintilførsel og utløser
en alarm hvis det ikke trykkes på en tast i løpet av et angitt tidsrom. Rådfør deg
med diabetesteamet om hvordan du kan bruke denne funksjonen på best mulig
måte.

Automatisk stopp kan brukes selv om SmartGuard-funksjonen er aktiv.
 
Slik stiller du inn automatisk stopp:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter 

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Autom. stopp.

3. Velg Alarm.

4. Velg Tid og legg inn antallet timer.

5. Velg Lagre.

Språk
Språket pumpen bruker til å vise informasjon, kan oppdateres etter oppstart.
 
Slik velger du et annet språk:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

En hake angir hvilket språk som er aktivt.
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2. Velg Utstyrsinnstillinger > Språk.

3. Velg et språk.

Det vises et skjermbilde der du blir bedt om å bekrefte.

4. Velg Ja for å godta. Velg Nei for å avbryte.
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9 Logg og graf
Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du leser tidligere data i
MiniMed 780G-systemet.

Innledning
Logg-skjermbildene gir informasjon om den personlige behandlingsloggen i
MiniMed 780G-insulinpumpen. Skjermbildene SG-oversikt og Graf er tilgjengelige
hvis sensorfunksjonen er aktivert. Skjermbildet Varighet i området viser hvor stor
prosentandel av tiden glukosenivåene er mellom 3,9 mmol/l og 10,0 mmol/l.

Menyen Logg og graf
Menyen Logg og graf gir informasjon om insulintilførsel, verdier fra
blodsukkermåleren (BS), sensorglukoseverdier (SG) og eventuelle alarmer og varsler
som er mottatt.

Logg

Skjermbildet Oversikt
Skjermbildet Oversikt viser informasjon om tidligere insulintilførsler,
sensorglukoseverdier og blodsukkerverdier. Logginformasjon kan vises for én enkelt
dag eller for flere dager.
 
Slik viser du skjermbildet Oversikt:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Logg > Oversikt.
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3. Velg ønsket tidsrom for skjermbildet Oversikt.

Skjermbildet Oversikt vises med informasjon for det antallet dager som er
valgt.

4. Bla nedover for å vise hele skjermbildet. I visningen 1 dag bruker du tastene 
og  på pumpen til å vise loggen for en bestemt dag.

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

• informasjon om varighet i området

• oversikt over insulintilførsel

• Bolus Wizard

• Bolus i SmartGuard-funksjonen

• BS

• sensor

• modus for behandling av lav SG

Skjermbildet Oversikt: informasjon om tid i SmartGuard og tid i området

I følgende tabell beskrives delene Tid i SmartGuard, Tid i målområde, Tid under
område og Tid over område på skjermbildet Oversikt.

Navn Beskrivelse

Tid i SmartGuard antall timer / prosentandel tid i SmartGuard-funksjonen
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Navn Beskrivelse

Tid i målområde antall timer / prosentandel tid i målområdet (3,9 mmol/l til

10 mmol/l)

Tid under område antall timer / prosentandel tid under målområdet (under

3,9 mmol/l)

Tid over område antall timer / prosentandel tid over målområdet (over

10 mmol/l)

Skjermbildet Oversikt: oversikt over insulintilførsel

Hvis 1 dag-visningen er valgt, vises verdiene for den dagen. Hvis flere dager er
valgt, er de viste verdiene et gjennomsnitt av verdiene for det valgte antallet
dager.

Navn Beskrivelse

Total daglig dose Total daglig dose med insulinenheter.

Basal • Insulinenheter som har vært brukt til basaltilførsel.

• Prosentandelen insulin som har vært brukt til basaltilførsel.

Bolus • Insulinenheter som har vært brukt til bolustilførsel.

• Prosentandelen insulin som har vært brukt til bolustilførsel.

Total karb. Daglig karbohydratmengde, i gram.

Skjermbildet Oversikt: Bolus Wizard

Hvis 1 dag-visningen er valgt, vises verdiene for den dagen. Hvis flere dager er
valgt, er de viste verdiene et gjennomsnitt av verdiene for det valgte antallet
dager.

Navn Beskrivelse

Karb.angivelse • Totalt antall insulinenheter som har blitt tilført med Bolus

Wizard-funksjonen som matbolus, eller som matbolus og glu‐

kosekorreksjon.

• Antallet ganger Bolus Wizard-funksjonen har tilført en matbo‐

lus eller en mat- og korreksjonsbolus.
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Navn Beskrivelse

Kun glukosekorrek‐

sjon

• Totalt antall insulinenheter som har blitt tilført ved bruk av

Bolus Wizard-funksjonen eller en bolus som kun BS-korreksjon.

• Antall ganger Bolus Wizard-funksjonen har tilført en korrek‐

sjonsbolus.

Skjermbildet Oversikt: SmartGuard

Hvis 1 dag-visningen er valgt, vises verdiene for den dagen. Hvis flere dager er
valgt, er de viste verdiene et gjennomsnitt av verdiene for det valgte antallet
dager.

Navn Beskrivelse

Autokorreksjon Totalt antall insulinenheter som har blitt tilført med funksjonen

for autokorreksjon.

Bolus • Totalt antall insulinenheter som har blitt tilført med Bolus

Wizard-funksjonen i SmartGuard-funksjonen som matbolus.

• Antall ganger Bolus Wizard-funksjonen i SmartGuard-funksjo‐

nen har tilført en matbolus.

Skjermbildet Oversikt: BS

Pumpen er kun kompatibel med Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåleren.

Navn Beskrivelse

BS Totalt antall blodsukkermålerverdier, inkludert verdier fra en

Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåler og blodsukkermålerver‐

dier som er lagt inn manuelt.

Gj.snitt BS Gjennomsnittet av verdiene fra blodsukkermåleren.

BS std. avv. Standardavvik for verdier fra blodsukkermåleren.

Lavt BS Laveste verdi fra blodsukkermåleren.

Høyt BS Høyeste verdi fra blodsukkermåleren.

Skjermbildet Oversikt: sensor

Sensordelen vises hvis en sensor har blitt brukt minst én gang.

166 Kapittel 9

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



Navn Beskrivelse

Gj.snitt SG Gjennomsnittlig sensorglukoseverdi.

SG std. avv. Standardavvik for sensorglukoseverdier.

Skjermbildet Oversikt: modus for behandling av lav SG

Se Innstillinger for lav SG, på side 104 for å få informasjon om funksjonene Stopp før
lav SG og Stopp ved lav SG.

Navn Beskrivelse

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

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

Tid stoppet av sen‐

sor

Gjennomsnittlig hvor lenge pumpen har vært stoppet som

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

dag.

Skjermbildet Daglig logg
Handlinger som er utført på pumpen, kan vises på skjermbildet Daglig logg for
den valgte dagen. Listen som vises på skjermbildet, har flere detaljer og viser den
siste handlingen først.

 
Slik viser du skjermbildet Daglig logg:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Logg > Daglig logg.

Det vises en liste over datoer.

3. Velg en bestemt dato. Det vises en liste over eventuelle pumpehandlinger
eller -hendelser som er lagt inn på den angitte dagen.

4. Velg et hvilket som helst element på listen for å åpne skjermbildet Detaljer og
vise mer informasjon om den valgte handlingen eller hendelsen.
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Skjermbildet Alarmlogg
Velg en bestemt dag for å vise loggen over alarmer og varsler som ble utløst på
den valgte dagen. Listen har flere detaljer og viser den siste alarmen eller det siste
varslet først.
 
Slik viser du skjermbildet Alarmlogg:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Logg > Alarmlogg.

Det vises en liste over datoer.

3. Velg en bestemt dato. Det vises en liste over eventuelle alarmer eller varsler
som har blitt utløst på den angitte dagen.

4. Velg en hvilken som helst alarm eller et hvilket som helst varsel på listen for å
åpne skjermbildet Detaljer og vise mer informasjon om alarmen eller varslet
som er valgt.

Skjermbildet SG-oversikt
Sammenkoble pumpen med en sensor for å vise en graf over SG-loggen basert på
øvre og nedre grenser som er angitt. Informasjon kan vises for én dag eller som et
gjennomsnitt av SG-data for flere dager.

De øvre og nedre grensene som angis på skjermbildet SG-oversikt, brukes kun til å
vise SG-data. Disse grensene er ikke de samme som de øvre og nedre
glukosegrensene som brukes til sensorglukosevarslene. Endring av grensene på
skjermbildet SG-oversikt påvirker ikke de øvre og nedre glukosegrensene som
brukes til sensorglukosevarslene.
 
Slik får du oversikt over SG-loggen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Sensorglukoseoversikt.

Skjermbildet SG-oversikt vises. De øvre og nedre grensene som vises, er enten
verdiene som ble angitt for den siste SG-oversikten, eller standardverdiene på
10 mmol/l for den øvre grensen og 3,9 mmol/l for den nedre grensen.
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3. Angi Høy grense og Lav grense for SG-dataoversikten.

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

4. Angi hvor mange dager av SG-loggen det skal beregnes et gjennomsnitt for,
og velg Neste.

Hvis kun én dag angis, viser grafen informasjon om når sensorglukosen har
vært over, under eller innenfor de angitte grensene. Bruk piltastene for å se
data for bestemte datoer. Trykk på  for å se informasjon om tiden der
sensorglukosen har vært over, innenfor eller under området. Det vises en
melding om at ingen data er tilgjengelige hvis ingen data er lagret.

Hvis flere dager angis, viser kakediagrammet den gjennomsnittlige
prosentandelen av tiden der sensorglukosen har vært over, under eller
innenfor de angitte grensene, som et gjennomsnitt for flere dager. Bla
nedover for å vise en graf over sensorglukosedataene. Det vises en melding
om at ingen data er tilgjengelige hvis ingen data er lagret.
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Skjermbildet Graf
Grafen viser informasjon om sensorglukoseverdier og -trender, angitte
blodsukkerverdier, tilførsler av autokorreksjonsboluser og angitte bolusdoser.
Skjermbildet nedenfor er et eksempel på grafskjermbildet ved bruk av SmartGuard-
funksjonen.

 
Slik viser du skjermbildet Graf:

1. Trykk på , eller velg Graf på skjermbildet Logg og graf.

Skjermbildet Varighet i området
Varighet i området er prosentandelen av tiden der sensorglukosen er mellom
3,9 mmol/l og 10,0 mmol/l. Disse verdiene kan ikke endres. Bruk skjermbildet
Varighet i området til å se hvor mye tid som er tilbrakt over, under og innenfor
området i løpet av de 24 siste timene.

Ved bruk av CGM kan følgende informasjon vises:
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Slik viser du skjermbildet Varighet i området:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varighet i området.
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Varslinger og påminnelser
Dette kapitlet beskriver bruken av påminnelser. Det inneholder også informasjon
om hvordan de mest vanlige og mest alvorlige varslingene fungerer, og hvordan
de håndteres.

Varslinger i MiniMed Mobile-appen
Hvis MiniMed Mobile-appen er i bruk, kan alarmer, varsler og meldinger vises på
den sammenkoblede mobile enheten. I bruksanvisningen for MiniMed Mobile-
appen finner du informasjon om hvordan du angir varslingsinnstillingene i appen.
Under Alarmer, varsler og meldinger relatert til pumpen, på side 237 finner du en
tabell med forklaringer, konsekvenser, årsaker og løsninger for de mest vanlige og
mest alvorlige varslingene.

ADVARSEL!  Stol ikke på at alle varsler vises i MiniMed Mobile-
appen. Varsler vises ikke i MiniMed Mobile-appen under klargjøring
av reservoaret. Det kan være at enkelte varsler kun vises på
pumpen. I enkelte tilfeller kan det være varsler blir sendt til
MiniMed Mobile-appen etter at de er vist på pumpen. Hvis du stoler
på at alle varsler vises i MiniMed Mobile-appen, kan det være du
overser et varsel, noe som kan føre til hypoglykemi eller
hyperglykemi.
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Påminnelser
Det finnes flere spesifikke påminnelser som gir beskjed om en bestemt handling.
Personlige påminnelser kan brukes til alle slags formål. Hvis sensorfunksjonen er
aktivert, vises en kalibreringspåminnelse når det er på tide å kalibrere sensoren.

Personlige påminnelser
Opptil seks personlige påminnelser kan angis i tillegg til de spesifikke
påminnelsene for blodsukkermålerverdier og medikamenter.
 
Slik oppretter du en ny personlig påminnelse:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Påminnelser > Personlig.

3. Velg Legg til ny.

Skjermbildet Velg navn viser de tilgjengelige påminnelsene.

4. Velg en påminnelse.

Det vises et redigeringsskjermbilde for den valgte påminnelsen.

5. Angi tidspunktet påminnelsen skal gis.

6. Velg Lagre.

Den personlige påminnelsen gis på det angitte tidspunktet hver dag med
mindre den endres eller slettes.

 
Slik kan du redigere, gi nytt navn til eller slette en eksisterende personlig
påminnelse:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Påminnelser > Personlig.

3. Velg en påminnelse.

4. Gjør ett av følgende:

• Velg Påminnelse for å aktivere eller deaktivere påminnelsen.

• Velg Rediger for å endre tidspunktet for påminnelsen.
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• Velg Gi nytt navn for å gi denne påminnelsen et annet navn. Når
skjermbildet Velg navn vises, velger du et hvilket som helst tilgjengelig
navn fra listen.

• Velg Slett for å slette denne påminnelsen.

Påminnelsen Sjekk BS etter bolus
Påminnelsen Sjekk BS etter bolus gir beskjed når blodsukkeret må kontrolleres etter
en bolustilførsel. Etter at en bolus er startet, vises skjermbildet Sjekk BS, og
nedtellingstiden for påminnelsen må angis. Nedtellingen begynner fra tidspunktet
da bolusen ble startet.
 
Slik aktiverer eller deaktiverer du påminnelsene Sjekk BS etter bolus:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Påminnelser > Sjekk BS etter bolus.

3. Velg Påminnelse for å aktivere eller deaktivere påminnelsen.

4. Velg Lagre.
 
Slik bruker du påminnelsen Sjekk BS etter bolus hvis en bolus tilføres:

1. Hvis påminnelsen Sjekk BS etter bolus er aktivert, vises skjermbildet Sjekk BS
hver gang en bolus startes.

2. Angi en tid mellom 30 minutter og 5 timer og velg OK. Hvis ingen
påminnelse er nødvendig etter bolustilførselen, velger du strekene uten å angi
en tid. Velg deretter OK.

Påminnelse om manglende måltidsbolus
Påminnelser om manglende måltidsbolus kan angis i forbindelse med vanlige
måltider. Opptil åtte påminnelser kan angis.
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Slik oppretter du en ny påminnelse om manglende måltidsbolus:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Påminnelser > Manglende måltidsbolus.

3. Velg Legg til ny.

4. Velg Starttid og angi et tidspunkt.

5. Velg Slutt-tid og angi et tidspunkt.

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

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Påminnelser > Manglende måltidsbolus.

3. Velg en påminnelse.

4. Endre en av de følgende:

• Velg Påminnelse for å aktivere eller deaktivere denne påminnelsen.

• Velg Rediger for å endre tidspunktet for påminnelsen.

• Velg Slett for å slette denne påminnelsen.

Påminnelsen Lite i reservoar
Opprett en Lite i reservoar-påminnelse som gis når insulinnivået i reservoaret når et
spesifisert antall enheter, og på nytt når halvparten av disse enhetene er brukt.

Merk!  Antallet enheter som er igjen i reservoaret, vises på skjermbildet
for pumpestatus. Du finner mer informasjon under Statusskjermbildet, på
side 43.
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ADVARSEL!  Kontroller alltid hvor mye insulin det er igjen i
reservoaret når Lite i reservoar-varslet utløses. Kontroller at
MiniMed 780G-insulinpumpen har tilstrekkelig insulin. Insulinnivået
i reservoaret kan bli lavt under en bolustilførsel eller tilførsel for å
fylle kanylen. Hvis dette skjer, vises Lite i reservoar-varslet. Hvis
pumpen ikke har tilstrekkelig insulin, kan underdosering av insulin
forekomme, noe som kan føre til hyperglykemi.

 
Slik oppretter du Lite i reservoar-påminnelsen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Påminnelser > Lite i reservoar.

3. Velg Enh. for å angi antallet enheter. Angi en verdi på mellom 5 og
50 enheter.

4. Velg Lagre.

Påminnelse om å bytte slangesett
Påminnelsen om bytte av slangesett registrerer tiden mellom hvert bytte av
slangesett og gir en påminnelse om å bytte slangesettet.
 
Slik aktiverer, deaktiverer eller redigerer du påminnelsen om bytte av
slangesett:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Påminnelser > Bytt slangesett.

3. Velg Påminnelse for å aktivere eller deaktivere påminnelsen.

4. Velg Tid, og velg det nødvendige antallet dager for påminnelsen.

5. Velg Lagre.

ADVARSEL!  Ved endring av påminnelsen om bytte av
slangesett må du ikke velge en varighet som overskrider det
som er angitt på slangesettets merking. Hvis slangesettets
merking angir tre dager, må kun to eller tre dager velges for
påminnelsen.

■
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Kalibreringspåminnelse
Ved bruk av en sensor angir kalibreringspåminnelsen når det er nødvendig med
kalibrering. Hvis påminnelsen for eksempel er satt til fire timer, vises en Kalibrering
utløper-melding fire timer før det er nødvendig med en blodsukkermåling for
kalibrering.
 
Slik aktiverer, deaktiverer eller endrer du kalibreringspåminnelsen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Varselinnstillinger > Påminnelser > Kalibrering.

3. Velg Påminnelse for å aktivere eller deaktivere påminnelsen.

4. Velg Tid, og angi en tid mellom 5 minutter og 6 timer.

5. Velg Lagre.

Alarmer, varsler og meldinger
Pumpen har et avansert sikkerhetsnettverk. Hvis dette sikkerhetsnettverket
oppdager noe unormalt, formidles denne informasjonen i form av varslinger.
Varslinger omfatter alarmer, varsler og meldinger. Når mer enn én varsling er
mottatt og det er flere meldinger som kan vises, vises en liten hvit flik på

varslingssymbolet øverst i høyre hjørne på skjermbildet . Når den første

varslingen er slettet, vises den neste varslingen. En hvit trekant nederst i høyre
hjørne angir at du må trykke på  for å fortsette.

Merk!  Varsellampen blinker når en alarm eller et varsel er utløst på
pumpen.
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Merk!  Reager raskt på alle varslinger og bekreftelser som vises på
pumpens skjermbilde. Varslingen vises på pumpens skjermbilde til den
slettes. Når du reagerer på en melding, kan det av og til dukke opp en ny
melding.

 

ADVARSEL!  Når en alarm for kritisk pumpefeil utløses, vises
følgende skjermbilde, og pumpen avgir en sirenelyd:

Koble fra pumpen umiddelbart, og slutt å bruke den. Kontakt en
lokal Medtronic-representant.

Insulintilførsel er nødvendig selv om pumpen er fjernet. Rådfør deg
med diabetesteamet for å finne en alternativ måte å tilføre insulin
på mens pumpen er fjernet.

Alarmer
En alarm varsler om en tilstand som krever øyeblikkelig oppmerksomhet. Stoppet
insulintilførsel og lave glukosenivåer er de vanligste årsakene til alarmer.
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ADVARSEL!  Reager alltid umiddelbart på alarmer når de oppstår.
Hvis du overser en alarm, kan det føre til hyperglykemi eller
hypoglykemi.

Når det utløses en alarm:

Display: Det vises en varsling som består av et rødt symbol og instruksjoner, på
pumpen.

Varsellampe: Den røde varsellampen blinker to ganger, etterfulgt av en pause, i et
kontinuerlig repeterende mønster.

Lyd: Avhengig av lyd- og vibrasjonsinnstillingene avgir pumpen en alarmlyd, et
kontinuerlig vibrasjonsmønster med tre pulser og en pause, eller både alarmlyd og
vibrasjon.

Det underliggende problemet som utløste alarmen, må løses. I de fleste tilfeller må
du trykke på  og deretter foreta et valg for å slette alarmen. Av og til er ikke det
underliggende problemet løst når alarmen slettes. Alarmen gjentas til det
underliggende problemet er rettet opp. Hvis alarmtilstanden ikke er løst etter ti
minutter, eskalerer alarmlyden til en høy nødsirene.

Varsler
Varsler angir at en situasjon kan kreve
oppmerksomhet. Når et varsel utløses, må
pumpeskjermen sjekkes for å se om det kreves en
handling.

Når det utløses et varsel:

Display: Det vises en varsling som består av et
gult symbol og instruksjoner, på pumpen.
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Varsellampe: Den røde varsellampen på pumpen blinker én gang, etterfulgt av en
pause, og blinker deretter én gang til i et kontinuerlig repeterende mønster.

Lyd: Avhengig av lyd- og vibrasjonsinnstillingene avgir pumpen lydsignaler, et
kontinuerlig vibrasjonsmønster med tre pulser og en pause, eller begge deler.

Du sletter et varsel ved å trykke på  og deretter foreta et valg. Pumpen avgir
lydsignaler hvert 5. minutt eller hvert 15. minutt avhengig av varslet, til
varseltilstanden er løst. Noen varsler vil også eskalere til en høy nødsirene etter ti
minutter.

Merk!   Hvis det utløses et varsel når pumpen er på et annet skjermbilde
enn startskjermbildet, kan det være at varselmeldingen først vises når
pumpen går tilbake til startskjermbildet.

 

Meldinger
En melding er en varsling som viser statusen til
pumpen, eller som viser når det må tas en
beslutning.

Når det utløses en melding:

Display: Det vises en varsling som består av et
blått symbol og instruksjoner, på pumpen.

Varsellampe: Den røde varsellampen på pumpen blinker ikke.

Lyd: Avhengig av lyd- og vibrasjonsinnstillingene avgir pumpen et lydsignal, en
vibrasjon med kun én puls, eller både et lydsignal og en vibrasjon med kun én
puls. Meldingen slettes ved å trykke på  og deretter foreta et valg.

Alarmer, varsler og meldinger relatert til pumpen
Under Alarmer, varsler og meldinger relatert til pumpen, på side 237 finner du en
tabell med forklaringer, konsekvenser, årsaker og løsninger for de mest vanlige og
mest alvorlige varslingene.
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Flere basalfunksjoner
Dette kapitlet inneholder informasjon om innstilling av flere funksjoner for tilførsel
av basalinsulin.

Forvalgte midlertidige basaldoser
Still inn forvalgte midlertidige basaldoser for tilbakevendende kortvarige
situasjoner. Opptil fire forvalgte midlertidige basaldoser kan angis for spesifikke
situasjoner. Det finnes også ytterligere fire forvalgte midlertidige doser som kan
brukes i andre situasjoner (Midl. 1 til Midl. 4).
 
Slik stiller du inn en forvalgt midlertidig basaldose:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av forvalgt midl.

3. Velg Legg til ny.

4. Velg et navn for den forvalgte midlertidige basaldosen.

5. Velg Type for å velge Prosent eller Dose, og angi deretter prosenten eller
dosen i enheter per time.

 Flere basalfunksjoner 187

■
 Flere basalfunksjoner

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



6. Velg Varighet for å angi hvor lenge den forvalgte midlertidige basaldosen skal
være aktiv.

7. Velg Lagre.

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

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av forvalgt midl.

Skjermbildet Oppsett av forvalgt midl. vises med innstillingene for eventuelle
eksisterende forvalgte midlertidige basaldoser.

3. Velg en forvalgt midlertidig basaldose.

Det vises et skjermbilde med informasjon om den forvalgte midlertidige
basaldosen.

4. Gjør ett av følgende:

• Velg Rediger for å endre typen (Prosent eller Dose), prosent- eller
dosemengden og varigheten.

• Velg Gi nytt navn for å gi den forvalgte midlertidige basaldosen et annet
navn. Når skjermbildet Velg navn vises, velger du et hvilket som helst
tilgjengelig navn fra listen.
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• Velg Slett for å slette den forvalgte midlertidige basaldosen.

Starte en forvalgt midlertidig basaltilførsel
Følg fremgangsmåten for å bruke den forvalgte midlertidige basaldosen til
basalinsulintilførsel. Se Forvalgte midlertidige basaldoser, på side 187 hvis en forvalgt
midlertidig basaldose ennå ikke er stilt inn. Etter at den forvalgte midlertidige
basaltilførselen er fullført eller avbrutt, gjenopptas basalinsulintilførselen ved bruk
av den programmerte basaldosen.
 
Slik starter du en forvalgt midlertidig basaltilførsel:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Basal > Forvalgt midl. basal.

Skjermbildet Forvalgt midl. basal vises med de forvalgte midlertidige
basaldosene som er stilt inn, samt dosen eller den prosentvise mengden.

Merk!  Hvis den forvalgte midlertidige basaldosen er stilt inn med en
prosent som gjør at den kan komme til å overskride den gjeldende
grensen for maksimal basaldose, er denne dosen nedtonet på listen
og kan ikke velges.

 
3. Velg en forvalgt midlertidig basaldose for å starte.

4. Velg Start.

Midl. basal-banneret vises på startskjermbildet under tilførsel.

■
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Avbryte en midlertidig basaldose eller en forvalgt midlertidig
basaldose
En midlertidig basaldose eller forvalgt midlertidig basaldose kan avbrytes når som
helst. Etter at den er avbrutt, gjenopptas det planlagte basalprogrammet
automatisk.
 
Slik avbryter du en midlertidig basaldose:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Avbryt midl. basal.

Skjermbildet Midl. basal vises.

3. Velg Avbryt midl. basal.

Flere basalprogrammer

Legge til nok et basalprogram
Denne fremgangsmåten viser hvordan du legger til et nytt basalprogram etter at
minst ett basalprogram er angitt. Se Legge til et nytt basalprogram, på side 53 hvis
dette er den første gangen det angis et basalprogram.

Følgende basalprogrammer kan angis:

• Basal 1
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• Basal 2

• Arbeidsdag

• Fridag

• Sykedag
 
Slik legger du til nok et basalprogram:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Basal > Oppsett av basalprogram.

Skjermbildet Oppsett av basalprogram vises.

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

Skjermbildet Velg navn vises.

4. Velg et navn for basalprogrammet.

5. Angi basaldosen.

6. Velg Ferdig.

7. Velg Lagre.

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

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av basalprogram.

Skjermbildet Oppsett av basalprogram vises.

3. Velg et basalprogram.

4. Velg Valg.

5. Gjør ett av følgende:

■
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• Velg Rediger for å justere verdien for slutt-tid eller dose.

• Velg Kopier for å kopiere basaldoseinformasjonen fra det valgte
basalprogrammet til et nytt basalprogram. Når skjermbildet Velg navn
vises, velger du et hvilket som helst tilgjengelig navn fra listen.

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

Bytte fra ett basalprogram til et annet
Hvis mer enn ett basalprogram er angitt, kan du bytte basalprogram. MiniMed
780G-insulinpumpen tilfører basalinsulin i henhold til det valgte basalprogrammet.

Slik bytter du til et annet basalprogram:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Basal > Basalprogrammer.

Skjermbildet Basalprogrammer vises. Det vises en hake ved siden av det aktive
basalprogrammet.

3. Velg et basalprogram.

4. Velg Start.
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Flere bolusfunksjoner
Dette kapitlet inneholder informasjon om flere funksjoner for bolustilførsel.

Bolustyper

Merk!  Når SmartGuard-funksjonen er aktiv, kan det kun tilføres en vanlig
bolus.

 
Følgende tabell inneholder generell informasjon om de tilgjengelige bolustypene.
 

Bolustype Beskrivelse Formål

Vanlig Vanlig bolus gir en enkel,

umiddelbar dose med

insulin.

Dette er den vanlige bolustypen som brukes

til å dekke matinntaket eller til å korrigere en

høy verdi fra blodsukkermåleren.

Se Vanlig bolus, på side 68 for å få informasjon

om tilførsel av en vanlig bolus.
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Bolustype Beskrivelse Formål

Forlenget

bolus

En forlenget bolus tilfører

en bolus jevnt over et

lengre tidsrom, fra

30 minutter til 8 timer.

En forlenget bolus kan brukes i følgende til‐

feller:

• nedsatt fordøyelse på grunn av gastropa‐

rese eller måltider som inneholder mye fett.

• Småspising over et lengre tidsrom.

• En vanlig bolus fører til at blodsukkeret fal‐

ler for raskt.

Du finner informasjon om hvordan du bruker

funksjonen Forlenget bolus, under Forlenget

bolus, på side 200.

Kombina‐

sjonsbolus

En kombinasjonsbolus til‐

fører en kombinasjon av

en umiddelbar vanlig

bolus etterfulgt av en

forlenget bolus.

En kombinasjonsbolus kan brukes i følgende

tilfeller:

• Når måltidene har høyt karbohydrat- og

fettinnhold som kan gi nedsatt fordøyelse.

• Når en måltidsbolus kombineres med en

korreksjonsbolus for høyt blodsukker.

Du finner informasjon om hvordan du bruker

en kombinasjonsbolus, under Kombinasjons‐

bolus, på side 204.

Eksempel på bolustyper
Følgende eksempel viser hvordan de forskjellige bolustypene fungerer.
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Bolusinnstillinger
Ytterligere innstillinger må angis for å bruke Bolus Wizard-funksjonen. Disse
beskrives i delen Alternativer for bolustilførsel, på side 60.

Bolusøkning
Bolusøkning er økningen eller reduksjonen i antallet enheter for hvert tastetrykk for
bolustilførselsmengden på skjermbildene Bolus Wizard, Manuell bolus og Forvalgt
bolus. Avhengig av bolusmengden som vanligvis brukes, kan økningen stilles inn til
0,1 enheter, 0,05 enheter eller 0,025 enheter.
 
Slik stiller du inn bolusøkningen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Bolusøkning.

3. Velg Økning for å angi ønsket økningsverdi.

4. Velg Lagre.

Bolushastighet
Bolushastighet brukes til å angi hvor raskt pumpen tilfører bolusinsulin. Velg
standard hastighet (1,5 enheter per minutt) eller rask hastighet (15 enheter
per minutt).
 
Slik stiller du inn bolushastigheten:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Bolushastighet.

3. Velg Standard eller Rask.
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4. Velg Lagre.

Endre Bolus Wizard-innstillingene
Denne delen viser hvordan du endrer de personlige innstillingene etter at Bolus
Wizard-funksjonen er stilt inn for første gang. Rådfør deg med diabetesteamet før
de personlige innstillingene endres.

Endre karbohydratforholdet
Karbohydratforhold kan stilles inn uavhengig av om Bolus Wizard-funksjonen er
aktivert.
 
Slik endrer du karbohydratforholdet:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard > Karb.forhold.

3. Velg Rediger.

4. Velg karbohydratforholdet. For ett karbohydratforhold må du angi g/e og
trykke på .

For mer enn ett karbohydratforhold må du angi ett karbohydratforhold om
gangen for å dekke alle de 24 timene, som slutter kl. 24.00.

Merk!  Se Innstillinger som dekker en 24-timersperiode, på side 45 for å
få instruksjoner for hvordan du angir mer enn ett karbohydratforhold
for en 24-timersperiode.

 
5. Velg Lagre.

Endre insulinsensitivitetsfaktoren
Insulinsensitivitetsfaktor kan kun stilles inn hvis Bolus Wizard-funksjonen er aktivert.
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Slik endrer du insulinsensitivitetsfaktoren:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard > Insulinsens.faktor.

3. Velg Rediger.

4. Velg insulinsensitivitetsfaktoren. For én insulinsensitivitetsfaktor må du trykke
på  og  for å angi mmol/l per e, og deretter trykke på .

For mer enn én insulinsensitivitetsfaktor må du trykke på  eller  for å angi
én insulinsensitivitetsfaktor om gangen for å dekke alle de 24 timene, som
slutter kl. 24.00.

Merk!  Se Innstillinger som dekker en 24-timersperiode, på side 45 for å
få instruksjoner for hvordan du angir mer enn én
insulinsensitivitetsfaktor for en 24-timersperiode.

 
5. Velg Lagre.

Endre BS-målet
BS-målet kan være fra 3,3 til 13,9 mmol/l. BS-målet kan kun angis hvis Bolus
Wizard-funksjonen er aktivert.
 
Slik endrer du BS-målet:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard > BS-mål.

3. Velg Rediger.

4. Velg BS-målet. For ett BS-mål må du angi den nedre BS-grensen og den øvre
BS-grensen og deretter trykke på .

For mer enn ett BS-mål må du angi ett BS-mål om gangen for å dekke alle de
24 timene, som slutter kl. 24.00.

Merk!  Se Innstillinger som dekker en 24-timersperiode, på side 45 for å
få instruksjoner for hvordan du angir mer enn ett BS-mål for en 24-
timersperiode.
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5. Velg Lagre.

Endre aktivt insulin-tiden
Med innstillingen Aktivt insulin-tid angir du hvilken aktivt insulin-tid pumpen skal
bruke ved beregning av hvor mye aktivt insulin som skal trekkes fra før beregning
av en bolus. Diabetesteamet oppgir den personlige aktivt insulin-tiden.
 
Slik endrer du aktivt insulin-tiden:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av Bolus Wizard > Aktivt insulin-tid.

3. Velg Varighet, og juster aktivt insulin-tiden i timer, i trinn på 15 minutter.

4. Velg Lagre.

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

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

En forlenget bolus kan være nyttig i følgende situasjoner:

• Nedsatt fordøyelse på grunn av gastroparese eller måltider som inneholder
mye fett.

• Når du småspiser over et lengre tidsrom

• En vanlig bolus fører til at blodsukkeret faller for raskt.
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Siden den forlengede bolusen innebærer at tilførselen strekker seg over lengre tid,
er det mer sannsynlig at insulinet er tilgjengelig når det trengs.

Aktivere eller deaktivere Forlenget bolus-funksjonen
En forlenget bolus kan stilles inn og tilføres kun etter at Forlenget bolus-funksjonen
er aktivert.
 
Slik aktiverer eller deaktiverer du Forlenget bolus-funksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Komb./Forlenget bolus.

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

4. Velg Lagre.

Tilføre en forlenget bolus ved bruk av Bolus Wizard-funksjonen
Bolus Wizard-funksjonen tilfører kun en forlenget bolus hvis Forlenget bolus-
funksjonen er aktivert og en karbohydratverdi er angitt. Hvis en blodsukkerverdi får
Bolus Wizard-funksjonen til å beregne at det er nødvendig med en
korreksjonsbolus, kan det ikke tilføres en forlenget bolus.
 
Slik tilfører du en forlenget bolus med Bolus Wizard-funksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Bolus > Bolus Wizard.

Skjermbildet Bolus Wizard vises.

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

4. Den beregnede bolusen vises i feltet Bolus. Velg Bolus for å endre
bolusmengden.

■
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5. Velg Neste for å gå gjennom bolusinformasjonen.

6. Velg Forl.

7. Velg Varighet for å justere tidsrommet den forlengede bolusen skal tilføres i.

8. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.

Merk!  Se Stoppe tilførsel av en forlenget bolus eller kombinasjonsbolus,
på side 213 for å stoppe bolustilførselen eller for å se informasjon om
insulinet som har blitt tilført.

 

Tilføre en forlenget bolus ved bruk av Manuell bolus-funksjonen
Alternativet Forlenget bolus er tilgjengelig på skjermbildet Manuell bolus først etter
at funksjonen Forlenget bolus er aktivert.
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Slik tilfører du en forlenget bolus med Manuell bolus-funksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Gjør ett av følgende:

• Velg Bolus hvis Bolus Wizard-funksjonen er deaktivert.

• Velg Bolus > Manuell bolus hvis Bolus Wizard-funksjonen er aktivert.

Skjermbildet Manuell bolus vises.

3. Angi bolusmengden som skal tilføres i enheter, og velg deretter Neste.

4. Velg Forl.

5. Velg Varighet for å justere tidsrommet den forlengede bolusen skal tilføres i.

6. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.
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Merk!  Se Stoppe tilførsel av en forlenget bolus eller kombinasjonsbolus,
på side 213 for å stoppe bolustilførselen eller for å se informasjon om
insulinet som har blitt tilført.

 

Kombinasjonsbolus
Funksjonen Kombinasjonsbolus dekker behovet for både umiddelbart og forlenget
insulin ved å tilføre en kombinasjon av en umiddelbar vanlig bolus etterfulgt av en
forlenget bolus. En vanlig bolus kan tilføres mens forlenget-delen av en
kombinasjonsbolus tilføres, etter behov.

En kombinasjonsbolus kan være nyttig i disse situasjonene:

• Når høyt blodsukker må korrigeres før et måltid, og en forsinket bolus er
nødvendig for mat som absorberes langsomt.

• Ved inntak av måltider med sammensatte næringsstoffer, for eksempel
karbohydrater, fett og proteiner, som absorberes med forskjellig hastighet.

Aktivere eller deaktivere Kombinasjonsbolus-funksjonen
En kombinasjonsbolus kan kun tilføres etter at Kombinasjonsbolus-funksjonen er
aktivert.
 
Slik aktiverer eller deaktiverer du Kombinasjonsbolus-funksjonen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Komb./Forlenget bolus.

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

4. Velg Lagre.

Tilføre en kombinasjonsbolus ved bruk av Bolus Wizard-funksjonen
En kombinasjonsbolus med Bolus Wizard-funksjonen kan kun tilføres etter at
Kombinasjonsbolus-funksjonen er aktivert.
 
Slik tilfører du en kombinasjonsbolus med Bolus Wizard-funksjonen:

1. Hvis du skal tilføre en korreksjonsbolus eller en matbolus med korreksjon, må
en blodsukkermåler brukes til å kontrollere blodsukkeret. Hvis du kun skal
tilføre en matbolus, går du til trinn 2.
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2. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

3. Velg Bolus > Bolus Wizard.

Skjermbildet Bolus Wizard vises.

Merk!  Under Angi en blodsukkerverdi, på side 59 finner du mer
informasjon om hvordan du angir verdien fra blodsukkermåleren
manuelt.

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

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

Den beregnede bolusen vises i feltet Bolus.

5. Velg Bolus for å endre bolusmengden.

6. Velg Neste for å gå gjennom bolusinformasjonen.

7. Velg Komb.

Skjermbildet Bolus Wizard vises.

8. Du endrer mengdene ved å velge det området på skjermbildet som
inneholder Nå-prosentverdien og Forlenget-prosentverdien, og justere Nå-
prosentverdien.

■
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Når du justerer Nå-mengden, justeres Forlenget-mengden automatisk.

9. Juster Varighet for den forlengede delen av bolusen som skal tilføres.

10. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.

Merk!  Se Stoppe tilførsel av en forlenget bolus eller kombinasjonsbolus,
på side 213 for å stoppe bolustilførselen eller for å se informasjon om
insulinet som har blitt tilført.

 

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

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Gjør ett av følgende:

• Velg Bolus hvis Bolus Wizard-funksjonen er deaktivert.

• Velg Bolus > Manuell bolus hvis Bolus Wizard-funksjonen er aktivert.

Skjermbildet Manuell bolus vises.

3. Angi bolusmengden som skal tilføres i enheter, og velg deretter Neste.
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Skjermbildet Manuell bolus vises, og her kan bolustypen velges.

4. Velg Komb.

Skjermbildet Manuell bolus vises.

5. For å endre mengdene velger du det området på skjermbildet som
inneholder Nå-prosentverdien og Forlenget-prosentverdien, og justerer Nå-
prosentverdien. Når du justerer Nå-mengden, justeres Forlenget-mengden
automatisk.

6. Velg Varighet for å justere tidsrommet den forlengede bolusen skal tilføres i.

7. Velg Tilfør bolus for å starte bolusen.

Merk!  Se Stoppe tilførsel av en forlenget bolus eller kombinasjonsbolus,
på side 213 for å stoppe bolustilførselen eller for å se informasjon om
insulinet som har blitt tilført.
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Lydbolus
Lydbolus-funksjonen kan brukes til rask tilførsel av en vanlig bolus kun ved bruk av

-tasten. Lydbolus-funksjonen fungerer kun når pumpen er i hvilemodus.

Når du trykker på -tasten mens Lydbolus-funksjonen er i bruk, øker
bolusmengden med en viss mengde. Denne mengden, eller trinnstørrelsen, kan
angis fra 0,1 til 2,0 insulinenheter. Pumpen avgir et lydsignal eller en vibrasjon hver
gang du trykker på -tasten, for å holde telling med trinnene.

Merk!  Trinnstørrelsen kan ikke være høyere enn den maksimale
bolusmengden. Det maksimale antallet trinn er 20 for hver bolustilførsel.

 

Stille inn Lydbolus-funksjonen
Den følgende grafen viser et eksempel på innstilling av en bolus på
2,0 insulinenheter ved bruk av en trinnstørrelse på 0,5 enheter.

 
Slik stiller du inn Lydbolus-funksjonen:

1. Trykk på  på startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Utstyrsinnstillinger > Lydbolus.

3. Velg Lydbolus for å aktivere funksjonen.

4. Angi mengden for Trinnstr. i enheter.

Velg en trinnstørrelse som gjør det enkelt å beregne den totale
bolusmengden.
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5. Velg Lagre.

Tilføre en bolus ved bruk av Lydbolus-funksjonen

ADVARSEL!  Stol aldri utelukkende på lydsignaler eller vibrasjoner
når du bruker Lydbolus-funksjonen. Kontroller alltid
insulintilførselen ved å se på pumpeskjermen. Når alternativene for
lyd og vibrasjon brukes, kan det være at en lyd- eller
vibrasjonsvarsling ikke utløses som forventet hvis det er feil på
høyttaleren eller vibratoren i pumpen. Hvis du baserer deg på kun
lydsignaler eller vibrasjoner når du bruker Lydbolus-funksjonen, kan
det føre til overdosering av insulin.

 
Slik tilfører du en bolus med Lydbolus-funksjonen:

1. Trykk på og hold inne  i ett sekund mens pumpen er i hvilemodus, eller til
pumpen avgir lydsignaler eller vibrasjoner. Bolusen kan nå stilles inn.

Merk!  Hvis pumpen ikke reagerer når du trykker på , er det ikke
sikkert den er i hvilemodus, selv om skjermen er mørk. Du finner mer
informasjon under Hvilemodus, på side 29.

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

Tell lydsignalene eller vibrasjonene for hvert tastetrykk, for å bekrefte den
totale bolusmengden.

Merk!   Hvis du trykker på  for mange ganger og bolusmengden
er for høy, kan du trykke på  for å avbryte Lydbolus-tilførselen og
starte fra trinn 1 for å stille inn en ny bolus.

 

■
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3. Når nødvendig bolusmengde er nådd, trykker du på og holder inne  for å
bekrefte mengden.

4. Trykk på og hold inne  i ett sekund, eller til pumpen avgir lydsignaler eller
vibrerer, for å tilføre bolusen.

Merk!  Hvis du ikke trykker på -tasten innen 10 sekunder etter at
bolusmengden er bekreftet, avbrytes bolusen, og det vises en
melding om at bolusen ikke har blitt tilført.

 

Forvalgt bolus
Forvalgt bolus-funksjonen gjør det mulig å stille inn bolustilførsler som brukes ofte,
på forhånd. Det finnes fire Forvalgt bolus-navn som kan brukes til å tilpasse
bolusen til et måltid med et kjent karbohydratinnhold. Det finnes ytterligere fire
Forvalgt bolus-navn som kan angis for andre situasjoner. Disse er nummerert fra
Bolus 1 til Bolus 4.

Merk!  For å stille inn en forvalgt bolus som en kombinasjonsbolus eller
forlenget bolus må Kombinasjonsbolus-funksjonen eller Forlenget bolus-
funksjonen være aktivert.

 

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

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av forvalgt bolus.
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3. Velg Legg til ny.

4. Velg en forvalgt bolus.

Det vises et redigeringsskjermbilde.

5. Velg Bolus for å angi bolusmengden.

6. Velg Type for å angi om dette er en vanlig bolus, forlenget bolus eller
kombinasjonsbolus.

Merk!  Forlenget bolus og kombinasjonsbolus kan kun velges i feltet
Type hvis Forlenget bolus-funksjonen og Kombinasjonsbolus-
funksjonen er aktivert.

 
Hvis typen er satt til Forl. eller Komb., gjør du følgende:

• Hvis du angir en forlenget bolus, må du angi Varighet for bolustilførselen.
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• For en kombinasjonsbolus justeres Nå-prosentmengden. Når du justerer
Nå-mengden, justeres Forlenget-mengden automatisk. Angi deretter
Varighet for den forlengede delen av bolusen.

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

 
7. Velg Lagre.

Redigere, gi nytt navn til eller slette en forvalgt bolus

Forvalgte kombinasjonsboluser og forvalgte forlengede boluser kan kun redigeres
når Kombinasjonsbolus-funksjonen og Forlenget bolus-funksjonen er aktivert.

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

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

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Tilførselsinnstillinger > Oppsett av forvalgt bolus.

3. Velg en forvalgt bolus.

4. Velg Valg.

5. Gjør ett av følgende:

• Velg Rediger for å endre bolusverdien og -typen, hvis det er relevant.
Hvis du bytter til en forlenget bolus, må du angi varigheten. Hvis du
bytter til en kombinasjonsbolus, må du angi Nå- og Forlenget-verdien
samt Varighet.

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

• Velg Slett for å slette denne forvalgte bolusen.
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Tilføre en forvalgt bolus
En forvalgt bolus må stilles inn før Forvalgt bolus-funksjonen kan brukes. Du finner
mer informasjon under Stille inn og administrere forvalgt bolus-tilførsler, på side 210.
 
Slik tilfører du en forvalgt bolus:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

2. Velg Bolus > Forvalgt bolus.

3. Velg den forvalgte bolusen som skal tilføres.

4. Kontroller bolusmengden, og velg deretter Tilfør bolus for å starte bolusen.

Stoppe tilførsel av en forlenget bolus eller
kombinasjonsbolus
Denne delen beskriver hvordan du stopper en bolus som pågår. Tilførselen av
basalinsulin stoppes ikke. For å stoppe all insulintilførsel bruker du funksjonen

Stopp all tilførsel (trykk på , velg  og velg deretter Stopp all tilførsel).

Denne delen beskriver hvordan du stopper følgende bolustilførsler:

• en kombinasjonsbolus under tilførsel av Nå-delen

• en forlenget bolus eller en kombinasjonsbolus under tilførsel av Forlenget-
delen

■
 Flere bolusfunksjoner

 Flere bolusfunksjoner 213

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



Se Stoppe tilførsel av en vanlig bolus, på side 71 for å stoppe tilførsel av en vanlig
bolus.

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

 
 
Slik stopper du tilførselen av en kombinasjonsbolus under Nå-delen:

1. Mens pumpen tilfører Nå-delen av en kombinasjonsbolus, trykker du på  på
startskjermbildet.

2. Velg .

3. Velg Stopp bolus og velg Ja for å bekrefte.

Skjermbildet Bolus stoppet vises med den tilførte bolusmengden og den
opprinnelige bolusmengden som ble angitt.

Merk!  Når en kombinasjonsbolus stoppes under Nå-delen, stoppes
Nå-delen, og Forlenget-delen avbrytes.
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4. Velg Ferdig.

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

1. Mens pumpen tilfører en forlenget bolus eller Forlenget-delen av en
kombinasjonsbolus, trykker du på  på startskjermbildet.

2. Velg , og velg deretter Bolus.

3. Velg Stopp bolus og velg Ja for å bekrefte.

Skjermbildet Bolus stoppet vises med den tilførte bolusmengden og den
opprinnelige bolusmengden som ble angitt.

4. Velg Ferdig.
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13 

Feilsøking
Dette kapitlet gir informasjon om vanlige problemer med MiniMed 780G-
insulinpumpen og sensoren samt mulige løsninger.

Under Liste over alarmer, varsler og meldinger, på side 237 finner du en liste over
alarmer, varsler og meldinger.

Pumpeproblemer

ADVARSEL!  Når det oppstår en kritisk pumpefeil, vises følgende
skjermbilde, og pumpen avgir en sirenelyd:

Koble fra pumpen umiddelbart, og slutt å bruke den. Kontakt en
lokal Medtronic-representant.

Insulintilførsel er nødvendig selv om pumpen er fjernet. Rådfør deg
med diabetesteamet for å finne en alternativ måte å tilføre insulin
på mens pumpen er fjernet.
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Problem Løsning

Pumpens

taster låser

seg under fly‐

reiser.

Ved endringer i atmosfæretrykk kan pumpens taster slutte å fungere i

opptil 45 minutter. Pumpens taster kan for eksempel låse seg under

flyreiser, og pumpen avgir en alarm. Dette forekommer sjelden. Hvis

dette skjer, må du enten vente til problemet løser seg av seg selv,

eller kontrollere AA-batteriforbindelsen:

1. Ta av batteridekslet.

2. Sett batteridekslet tilbake på pumpen.

Pumpen kontrollerer strømmen i AA-batteriet og kan be om et

nytt AA-batteri.

3. Sett inn et nytt AA-batteri hvis du får melding om det. Under Ta

ut batteriet, på side 233 finner du mer informasjon om hvordan

du bytter batteriet.

Hvis disse trinnene ikke løser problemet, må du kontakte en lokal

Medtronic-representant for å få hjelp.

Pumpen har

falt i gulvet. FORSIKTIG!  Se alltid etter sprekker på pumpen før
den utsettes for vann, spesielt hvis pumpen har falt
i gulvet eller blitt skadet. Vannlekkasje kan føre til
pumpesvikt og personskade.

1. Kontroller at alle tilkoblinger er sikre.

2. Kontroller displayet, området med tastene og pumpens kapsling

og se etter sprekker eller skade.

3. Kontroller slangesettet, inkludert slangekoblingen og slangen, for

å se etter sprekker eller skade.

4. Kontroller at informasjonen på statusskjermbildet og innstillin‐

gene for basaldosene og pumpen er riktig(e).

5. Utfør en selvtest. Du finner mer informasjon under Selvtest, på

side 153.

6. Om nødvendig må du kontakte en lokal Medtronic-representant

og kontrollere blodsukkeret.
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Problem Løsning

Pumpens

display tidsav‐

brytes for

raskt.

For å spare batteristrøm tidsavbrytes pumpens display etter 15 sekun‐

der. Se Displayinnstillinger, på side 151 for å forlenge denne tiden.

Pumpen viser

alarmen Sjekk

innstillinger.

Pumpen har blitt tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Gå gjennom

eventuelle innstillinger som ikke allerede er angitt i oppstartsveivise‐

ren, og angi dem på nytt om nødvendig.

■
 Feilsøking

 Feilsøking 221

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



Problem Løsning

Pumpeinnstil‐

lingene har

blitt slettet og

må angis på

nytt.

Slett ikke pumpeinnstillingene med mindre diabetesteamet gir

beskjed om det. Visse pumpefeil kan føre til at pumpen tilbakestilles

til standardverdiene fra fabrikken, noe som sletter de gjeldende pum‐

peinnstillingene. Se Gjenopprette innstillinger, på side 155 for å gjen‐

opprette lagrede pumpeinnstillinger. Rådfør deg med diabetesteamet

for å fastsette de nødvendige innstillingene. Sørg for at innstillingene

som skal angis på pumpen, er klare før du starter fremgangsmåten

nedenfor.

Bruk følgende prosedyre for å angi personlige pumpeinnstillinger på

nytt ved bruk av oppstartsveiviseren:

1. Etter at pumpen er tilbakestilt, vises oppstartsveiviseren. Velg et

språk, og trykk deretter på .

2. Velg et tidsformat, og trykk deretter på .

3. Angi gjeldende klokkeslett, og velg deretter Neste.

4. Angi gjeldende dato, og velg deretter Neste.

5. Velg karbohydratenhet, og trykk deretter på .

6. Når skjermbildet Aktivt insulin-tid vises, velger du Neste. Du fin‐

ner mer informasjon under Bolus Wizard-innstillinger, på side 62.

7. Angi Varighet, og velg deretter Neste.

8. Angi basaldosene for det nye basalprogrammet, og velg deretter

Neste. Du finner mer informasjon under Legge til et nytt basalpro‐

gram, på side 53.

9. Gå gjennom basalprograminformasjonen, og velg deretter Neste.

10. På oppstartsskjermbildet vises en melding som spør om Bolus

Wizard skal programmeres nå. Gjør ett av følgende:

• Velg Ja for å angi Bolus Wizard-innstillingene. Du finner mer

informasjon under Bolus Wizard-innstillinger, på side 62.

• Velg Nei for å hoppe over programmeringen av Bolus Wizard.
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Sensorproblemer

Problem Løsning

Pumpen har

mistet forbin‐

delsen med

sensoren.

Etter 30 minutter uten signal vises varslet om tapt sensorsignal. Følg

trinnene på pumpeskjermen eller trinnene nedenfor for å prøve å

løse problemet.

Merk!   Hvis varsler er gjort lydløse og det utløses et
sensorvarsel, vises varslet likevel på skjermen.

 
1. Flytt pumpen nærmere senderen, og velg deretter OK. Det kan

ta opptil 15 minutter før pumpen finner sensorsignalet. Hvis

pumpen fremdeles ikke finner sensorsignalet, vises et varsel om

mulig signalstøy.

2. Flytt deg bort fra elektronisk utstyr som kan forårsake forstyrrel‐

ser, og velg deretter OK. Vent 15 minutter for å se om pumpen

finner sensorsignalet. Hvis den ikke finner signalet, vises et varsel

om å sjekke forbindelsen.

3. Kontroller at forbindelsen mellom senderen og sensoren er god,

og velg deretter OK. Meldingen "Sjekk sensorinnføring" vises.

4. Gjør ett av følgende:

• Hvis sensorforbindelsen er god, velger du Ja. Kontakt en lokal

Medtronic-representant hvis pumpen ikke finner sensorsignalet

innen 15 minutter, eller hvis varslet "Fant ikke sensorsignal –

Se brukerhåndboken" vises på sensorglukosegrafen.

• Hvis forbindelsen mellom sensoren og senderen ikke er god

nok, velger du Nei. Et Bytt sensor-varsel vises. Velg OK og bytt

sensoren.

■
 Feilsøking
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Problem Løsning

En kalibrering

er ikke god‐

kjent.

Varslet Kalibrering ikke godkjent utløses i en av følgende situasjoner:

• Systemet kan ikke bruke den angitte blodsukkermålerverdien. Kun

en blodsukkerverdi mellom 2,2 mmol/l og 22,2 mmol/l kan brukes

til å kalibrere sensoren. Vent 15 minutter, vask hendene og prøv

igjen.

• Den angitte blodsukkermålerverdien avviker for mye fra den siste

sensorglukoseverdien. Kontroller nøyaktigheten til verdien fra blod‐

sukkermåleren, og prøv igjen.

• Senderen kan ikke motta blodsukkermålerverdiene for kalibrering fra

pumpen på grunn av en sensorsignalfeil. Feilsøk sensorsignalfeilen.

Du finner mer informasjon under Kalibrere sensoren, på side 120.

Symbolet for

stoppet av

sensor vises

med en rød X.

Symbolet for stoppet av sensor vises med en rød X når Stopp før lav

SG- eller Stopp ved lav SG-funksjonen er utilgjengelig. Dette kan skje i

følgende situasjoner:

• En stopphendelse har nylig forekommet. Under Stopp før lav SG-

funksjonen, på side 106 eller Stopp ved lav SG-funksjonen, på side 108

finner du informasjon om tilgjengeligheten til stoppfunksjonen.

• Sensorglukoseverdier er utilgjengelige.

Sensorglukoseverdier kan være utilgjengelige i følgende situasjoner:

• Sensoren trenger kalibrering. Du finner mer informasjon under

Kalibrere sensoren, på side 120.

• Pumpen har sluttet å kommunisere med sensoren. Gjenopprett

pumpens kommunikasjon med sensoren.

• Det har oppstått en sensorfeil. Slett varslet og vent i opptil tre timer

for at sensorglukoseverdiene skal gjenopptas.

Før inn en ny sensor om nødvendig. Hvis problemet fortsetter etter at

en ny sensor er ført inn, må du kontakte en lokal Medtronic-represen‐

tant.
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Vedlikehold
Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du vedlikeholder
komponentene i MiniMed 780G-systemet.

Vedlikehold av pumpen

Rengjøre pumpen
Ha følgende klart når pumpen skal rengjøres:

• fire små, rene, myke kluter

• blanding av vann og mildt rengjøringsmiddel

• rent vann

• 70 % sprit

• rene bomullspinner

• rene bomullsdotter

FORSIKTIG!  Bruk aldri organiske løsemidler som tennvæske,
neglelakkfjerner eller malingstynner til rengjøring av MiniMed 780G-
insulinpumpen. Bruk aldri smøremidler sammen med pumpen. Når
pumpen rengjøres, må du sørge for at reservoarrommet holdes tørt og
ikke utsettes for fukt. Hvis organiske løsemidler brukes til å rengjøre
pumpen, kan det føre til pumpesvikt og mindre personskade.

 
Slik rengjør du pumpen:

1. Fukt en klut med vann blandet med et mildt rengjøringsmiddel.
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2. Bruk kluten til å tørke over utsiden av pumpen.

3. Fukt en ren klut med vann og tørk bort eventuelle rester av
rengjøringsmiddel.

4. Tørk med en ren klut.

5. Tørk over pumpen med en serviett dynket med 70 % sprit.

6. Bruk en tørr, ren bomullspinne til å fjerne eventuelle batterirester fra
batteridekslet.

7. Bruk en tørr, ren klut til å fjerne eventuelle batterirester fra batterirommet.

Lagre pumpen
Pumpen kan lagres når den ikke er i bruk.

ADVARSEL!  Når pumpen er lagret, må du ikke stole på aktivt
insulin som er registrert i pumpen, når du foretar nye Bolus Wizard-
beregninger. Lagringsmodus sletter aktivt insulin. Unøyaktige Bolus
Wizard-beregninger kan føre til unøyaktig insulintilførsel og alvorlig
personskade.

 
Slik setter du pumpen i lagringsmodus:

1. Fjern AA-batteriet fra pumpen. Du finner mer informasjon under Ta ut
batteriet, på side 233.

Merk!  Når batteriet fjernes, avgir pumpen en Sett inn batteri-alarm i
10 minutter eller til pumpen er i lagringsmodus.

 
2. Trykk på og hold inne  til skjermen slås av.

FORSIKTIG!  Utsett aldri pumpen for temperaturer under -20 °C
(-4 °F) eller over 50 °C (122 °F). Hvis pumpen lagres ved
temperaturer utenfor dette området, kan det skade pumpen.
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Slik tar du pumpen i bruk etter lagring:

1. Sett et nytt AA-batteri inn i pumpen. Du finner detaljert informasjon under
Sette inn batteriet, på side 31.

Det vises en Pumpefeil-alarm.

2. Velg OK.

Pumpen viser en Strømbrudd-alarm.

3. Velg OK.

Skjermbildet Tid og dato vises.

4. Angi gjeldende Tid, Tidsformat og Dato.

5. Velg Lagre.

Pumpen viser et Aktivt insulin slettet-varsel.

■
 Vedlikehold
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6. Velg OK.

Kontroller at alle innstillinger, for eksempel basaldosen, er angitt som ønsket.
Bruk alternativet Gjenopprett innstillinger for å gjenopprette de sist lagrede
innstillingene om nødvendig. Du finner mer informasjon under Gjenopprette
innstillinger, på side 155.

7. Gjenta sammenkoblingsprosessen for senderen og blodsukkermåleren. Du
finner mer informasjon om senderen under Sammenkoble pumpen og
senderen, på side 94. Du finner mer informasjon om blodsukkermåleren under
Sammenkoble pumpen og blodsukkermåleren, på side 92.

Kassere pumpen
Kontakt en lokal Medtronic-representant for å få informasjon om riktig kassering av
MiniMed 780G-systemet. Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende kassering
av medisinsk utstyr.

Vedlikehold av blodsukkermåleren

Oppheve blodsukkermålerens sammenkobling med pumpen
Bruk denne fremgangsmåten for å oppheve Accu-Chek Guide Link-
blodsukkermålerens sammenkobling med pumpen.
 
Slik opphever du blodsukkermålerens sammenkobling med pumpen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

Skjermbildet Sammenkoblet utstyr vises.
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2. Velg serienummeret til blodsukkermåleren for å oppheve sammenkoblingen
av utstyret. Serienummeret på Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåleren
finnes bak på blodsukkermåleren.

Skjermbildet Utstyrsinfo vises.

3. Velg Oppheve p.

Skjermbildet Oppheve sammenkobling? vises.

4. Velg Ja for å bekrefte. Velg Nei for å avbryte.

Slette pumpen fra en blodsukkermåler
Du finner informasjon om hvordan du sletter pumpen fra en blodsukkermåler, i
bruksanvisningen for Accu-Chek Guide Link.

■
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Vedlikehold av senderen og sensoren

Oppheve senderens sammenkobling med pumpen
Bruk denne fremgangsmåten for å oppheve senderens sammenkobling med
pumpen, blant annet når senderen må byttes.
 
Slik opphever du senderens sammenkobling med pumpen:

1. Trykk på  fra startskjermbildet, og velg deretter .

Skjermbildet Sammenkoblet utstyr vises.

2. Velg Sensor.

Skjermbildet Utstyrsinfo vises.

3. Velg Oppheve p.

Skjermbildet Oppheve sammenkobling? vises.
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4. Velg Ja for å bekrefte. Velg Nei for å avbryte.

Koble senderen fra sensoren
Se i bruksanvisningen for senderen for å få instruksjoner for hvordan senderen
kobles fra sensoren.

Fjerne sensoren
Se i bruksanvisningen for sensoren for å få instruksjoner for hvordan sensoren
fjernes.

Rengjøre senderen
Se i bruksanvisningen for senderen for å få instruksjoner for hvordan senderen
rengjøres.

Lagre senderen
Se i bruksanvisningen for senderen for å få instruksjoner for hvordan senderen
lagres.

Ta ut batteriet

FORSIKTIG!  Ta ikke ut batteriet med mindre det er nødvendig å sette
inn et nytt batteri, eller fordi pumpen skal lagres. Pumpen kan ikke
tilføre insulin mens batteriet er fjernet. Når et gammelt batteri er tatt
ut, må du sørge for å erstatte det med et nytt batteri innen
10 minutter for å slette Sett inn batteri-alarmen og hindre en
Strømbrudd-alarm. Ved et eventuelt strømbrudd må innstillingene for
tid og dato angis på nytt.

 

■
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Slik tar du ut batteriet:

1. Før et batteri tas ut av pumpen, må alle aktive alarmer og varsler slettes.

2. Bruk pumpeklipsen eller en mynt til å løsne og fjerne batteridekslet.

3. Ta ut batteriet.

4. Kasser brukte batterier i henhold til lokale forskrifter for kassering av batterier
(må ikke brennes), eller kontakt diabetesteamet for å få informasjon om
kassering..

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

Hvis et batteri tas ut fordi pumpen skal lagres, finner du mer informasjon
under Lagre pumpen, på side 228.

234 Kapittel 14

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



   Tillegg
 A

: Liste over alarm
er, varsler og

 m
eldinger





 

Liste over alarmer, varsler og
meldinger
Dette tillegget inneholder informasjon om alarmer, varsler og meldinger som kan
forekomme i MiniMed 780G-systemet.

Alarmer, varsler og meldinger relatert til pumpen
Følgende tabell inneholder en liste over de mest vanlige eller mest alvorlige
alarmene, varslene og meldingene relatert til MiniMed 780G-insulinpumpen.
Tabellen forklarer også betydningen og konsekvensene av disse varslingene samt
årsakene til at de vises, og hvordan du går frem for å korrigere problemene.

Merk!  Bruk MiniMed Mobile-appen til å vise sensorgrafen på en mobil
enhet. Du må alltid lese og bekrefte alle alarmer og varsler på pumpen.
Hvis pumpen genererer mer enn én alarm eller ett varsel samtidig, vises
kun én av alarmene eller ett av varslene på den mobile enheten.
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Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

Aktivt insulin slet‐
tet

Enhver mengde

aktivt insulin er

slettet.

Varsel Mengden aktivt insulin

er nå 0 enheter. Dette

kan skje fordi visse alar‐

mer fører til at aktivt

insulin slettes automa‐

tisk.

• Velg OK for å slette vars‐

let.

• Aktivt insulin registrert

før pumpen ble startet

på nytt, tas ikke med i

nye Bolus Wizard-bereg‐

ninger. Spør diabetes‐

teamet om hvor lenge

du må vente etter at

aktivt insulin har blitt

slettet, før du kan stole

på Bolus Wizard-funksjo‐

nens beregning av aktivt

insulin.

• Finn tiden og mengden

for den siste bolusen i

Daglig logg.

Autom. stopp

Insulintilførsel

stoppet. Ingen

taster er trykket i

løpet av den tiden

som er angitt for

autom. stopp.

Alarm Insulintilførselen er stop‐

pet av Automatisk

stopp. Automatisk stopp

er en funksjon som

stopper insulintilførselen

automatisk og utløser

en alarm hvis det ikke

trykkes på noen taster i

løpet av et angitt tids‐

rom. Insulintilførselen er

stoppet til alarmen slet‐

tes og tilførselen av

basalinsulin gjenopptas.

• Velg Gjenoppta basal
for å slette alarmen og

gjenoppta tilførselen av

basalinsulin.

• Kontroller blodsukkeret

og behandle det etter

behov.
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Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

Batterifeil

Sett inn et nytt

AA-batteri.

Alarm Batteriet i pumpen har

lite strøm.

• Velg OK for å slette alar‐

men.

• Ta ut det gamle batteriet

og sett inn et nytt AA-

batteri.

Batteri ikke kom‐
patibelt.

Se brukerhåndbo‐

ken.

Alarm Det innsatte batteriet er

ikke kompatibelt med

pumpen.

• Ta ut det inkompatible

batteriet for å slette alar‐

men.

• Sett inn et nytt AA-bat‐

teri.

Bolus ikke tilført

Tidsavbrudd for

bolusdose før til‐

førsel. Hvis du vil

ha bolusdosen, må

du angi verdiene

igjen.

Varsel Det er angitt en bolus‐

verdi, men en bolus ble

ikke tilført innen

30 sekunder.

• Velg OK for å slette vars‐

let.

• Hvis det skal tilføres en

bolus, må du kontrollere

blodsukkeret og legge

inn bolusverdiene og til‐

føre bolusen på nytt.

Bolus stoppet

Kan ikke fortsette

bolus eller fylling

av kanyle. XX,XXX

av YY,YYY enheter

tilført. ZZ,ZZZ

enheter ikke tilført.

Angi verdier igjen

om nødvendig.

Alarm Batteriet ble utladet

mens en bolustilførsel

eller en Fyll kanylen-pro‐

sedyre pågikk, eller mel‐

dingen Gjenoppta

bolus? ble vist og ikke

slettet.

• Skriv ned mengden insu‐

lin som ikke ble tilført.

• Bytt AA-batteriet.

• Velg OK for å slette alar‐

men.

• Tilfør den gjenværende

bolusmengden om nød‐

vendig.

■
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Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

Sjekk innstillinger

Oppstartsveivise‐

ren er fullført.

Sjekk og endre

andre innstillinger.

Varsel Noen innstillinger har

blitt slettet eller tilbake‐

stilt til standardverdiene

fra fabrikken.

• Velg OK for å slette vars‐

let.

• Gå gjennom eventuelle

innstillinger som ikke

allerede har blitt angitt i

oppstartsveiviseren, og

angi verdiene på nytt

om nødvendig.

Kritisk pumpefeil

Tilførsel stoppet.

Pumpen fungerer

ikke som den skal.

Stopp bruken av

pumpen. Fjern

slangesettet fra

kroppen. Vurder

annen insulinbe‐

handling. Se bru‐

kerhåndboken.

Alarm Det har oppstått en feil

på pumpen, som ikke

kan løses. Pumpen kan

for eksempel ha et

mekanisk problem.

Pumpen kan ikke tilføre

insulin. Koble fra slange‐

settet og slutt å bruke

pumpen.

• Vurder en annen form

for insulintilførsel.

• Kontroller blodsukkeret

og behandle det etter

behov.

• Skriv ned feilkoden som

vises på alarmskjermbil‐

det.

• Kontakt en lokal

Medtronic-representant

for å få hjelp med pum‐

pen.
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Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

Maks. tilførsel
overskredet

Tilførsel stoppet.

Sjekk BS. Se bru‐

kerhåndboken for

mer informasjon.

Alarm Pumpen har stoppet

insulintilførselen fordi til‐

førselsgrensen per time

ble nådd. Denne gren‐

sen er basert på innstil‐

lingene for maksimal

bolus og maksimal

basal. Hvis denne alar‐

men oppstår under en

bolus, avbrytes bolusen

før den kan fullføres.

• Sjekk BS.

• Velg Gjenoppta basal.

• Kontroller bolusloggen

og vurder insulinbehovet

på nytt.

• Fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Utstyrsgrense

Du må slette en

eksisterende

utstyrsenhet (type

utstyr) før du kan

sammenkoble en

ny utstyrsenhet

(type utstyr).

Melding Pumpen er allerede

sammenkoblet med

maksimalt antall utstyr

for denne typen.

I følgende liste beskrives

det maksimale antallet

av hver type utstyr som

kan sammenkobles med

pumpen:

• Blodsukkermåler – fire

Accu-Chek Guide Link-

blodsukkermålere

• CGM – én Guardian

Link (3)-sender

(MMT-7911WW)

• Mobilenhet – én kom‐

patibel mobilenhet

• Velg OK for å slette mel‐

dingen.

• Gå til skjermbildet Admi‐

nistrer utstyr, og velg

det utstyret som skal

slettes fra listen over

utstyr.

Velg Slett, og velg deret‐

ter Ja for å bekrefte eller

Nei for å avbryte.

Koble sammen pumpen

og ønsket utstyr.

Utstyr ikke kom‐
patibelt

Utstyret kan ikke

brukes med denne

pumpen.

Varsel Pumpen kan ikke koble

seg sammen med det

valgte utstyret.

• Velg OK for å slette vars‐

let.

• Kontakt en lokal

Medtronic-representant

for å få hjelp.

■
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Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

Fant ikke utstyr

Kontroller at utsty‐

ret er innenfor

området og i sam‐

menkoblingsmo‐

dus.

Varsel Pumpen koblet seg ikke

sammen med utstyret.

• Velg OK for å slette vars‐

let.

• Kontroller at utstyret ikke

allerede er sammenkob‐

let med en pumpe.

• Kontroller at utstyret er

klart til å sammenkobles

med pumpen.

• Sørg for at pumpen ikke

er i nærheten av elektro‐

nisk utstyr som kan for‐

årsake forstyrrelser, som

mobiltelefoner og annet

trådløst utstyr.

• Flytt utstyret nærmere

pumpen.

• Prøv å koble pumpen

sammen med utstyret

igjen.

Fyll kanylen?

Velg Fyll for å fylle

kanyle, eller velg

Ferdig hvis det

ikke er nødvendig.

Alarm Skjermbildet Fyll kany‐

len? har vært aktivt i 15

minutter.

• Velg Fyll for å fylle kany‐

len.

• Hvis det ikke er nødven‐

dig å fylle kanylen, vel‐

ger du Ferdig for å

hoppe over denne pro‐

sessen.
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Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

Høyt BS XX,X
mmol/l

Sjekk slangesett.

Sjekk ketoner. Bruk

evt. injeksjoner.

Sjekk BS. Bekreft

BS?

Varsel Verdien fra blodsukker‐

måleren er over 13,9

mmol/l.

Dette varslet vises i

manuell modus. Ved

Høyt BS XX,X mmol/l

mens SmartGuard-funk‐

sjonen er aktiv, må du

se Varsler og meldinger

relatert til SmartGuard-

funksjonen, på side 267.

• Velg Nei for å hindre at

pumpen bruker den

eksterne blodsukkerver‐

dien. Velg Ja for å

bekrefte blodsukkerver‐

dien.

• Kontroller blodsukkeret

og behandle det etter

behov.

Sett inn batteri

Tilførsel stoppet.

Sett inn et nytt

batteri nå.

Alarm Batteriet har blitt fjernet

fra pumpen.

Hvis en bolus pågikk da

batteriet ble fjernet,

vises meldingen Gjen‐

oppta bolus? når et nytt

batteri settes inn, og det

avgis et lydsignal. Mel‐

dingen angir hvor mye

av bolusen som ble til‐

ført.

• Sett inn et nytt AA-bat‐

teri.

• Alarmen slettes når det

settes inn et nytt batteri.

• Pumpen slås av etter 10

minutter med mindre

det settes inn et nytt

batteri.

■
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Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

Tilførsel blok‐
kert

Sjekk BS. Vurder

å sjekke keto‐

ner. Sjekk reser‐

voar og

slangesett.

Alarm Pumpen har oppdaget at

tilførselen av basal- eller

bolusinsulin har blitt blok‐

kert.

• Kontroller blodsukkeret

og ketonene. Sett en

insulininjeksjon om nød‐

vendig.

• Fjern slangesettet og

reservoaret.

• Velg Reverser for å

starte prosessen med et

nytt slangesett og reser‐

voar.

Hvis alarmen utløses

under en bolustilførsel:

• Kontroller skjermbildet

Daglig logg for å se hvor

mye av bolusen som

allerede hadde blitt til‐

ført før alarmen ble

utløst på pumpen.

• Vurder å tilføre den

gjenværende bolusen,

hvis bolusinsulinet ikke

har blitt tatt med i en

insulininjeksjon.

ADVARSEL!  Bruk ikke SmartGuard-funksjonen før det har gått en
viss tid, fastsatt av diabetesteamet, etter at du har satt en manu‐
ell insulininjeksjon med sprøyte eller penn. Manuelle injeksjoner
tas ikke med i beregningen ved bruk av SmartGuard-funksjonen.
SmartGuard-funksjonen kan derfor komme til å tilføre for mye
insulin. For mye insulin kan føre til hypoglykemi. Spør diabetes‐
teamet om hvor lenge du må vente etter en manuell insulininjek‐
sjon før SmartGuard-funksjonen gjenopptas.
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Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

Tilførsel blokkert

Sjekk BS. Vurder å

sjekke ketoner. Det

er beregnet å

være 0 e insulin

igjen i reservoaret.

Bytt reservoar og

slangesett.

Alarm Pumpen har oppdaget

at insulintilførselen er

blokkert, og at det ikke

er noe insulin i reservoa‐

ret.

• Kontroller blodsukkeret

og ketonene. Sett en

insulininjeksjon om nød‐

vendig.

• Fjern slangesettet og

reservoaret.

• Velg Reverser for å

starte prosessen med et

nytt slangesett og reser‐

voar.

Hvis alarmen utløses

under en bolustilførsel:

• Kontroller skjermbildet

Daglig logg for å se hvor

mye av bolusen som

allerede hadde blitt til‐

ført før alarmen ble

utløst på pumpen.

• Vurder å tilføre den

gjenværende bolusen,

hvis bolusinsulinet ikke

har blitt tatt med i en

insulininjeksjon.

Tilførsel blokkert

Fylling av kanyle

stoppet. Fjern slan‐

gesettet fra krop‐

pen. Bytt reservoar

og slangesett.

Alarm Pumpen har oppdaget

at insulintilførselen er

blokkert under fylling av

kanylen.

• Kontroller blodsukkeret

og ketonene. Sett en

insulininjeksjon om nød‐

vendig.

• Fjern slangesettet og

reservoaret.

• Velg Reverser for å

starte prosessen med et

nytt slangesett og reser‐

voar.
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Tilførsel blokkert

Fylling av slange

stoppet. Fjern

reservoaret og

velg Reverser for å

starte på nytt.

Alarm Pumpen har oppdaget

at insulintilførselen er

blokkert under fylling av

slangen. Mulig tilkob‐

lingsproblem mellom

slangen og reservoaret.

• Fjern reservoaret og velg

Reverser for å starte pro‐

sessen med å fylle slan‐

gen på nytt.

• Koble slangen fra reser‐

voaret.

• Kontroller at slangen ikke

har knekk eller er bøyd.

• Fortsett å følge trinnene

som vises på pumpen,

med samme slangesett

og reservoar.

• Hvis denne alarmen

utløses igjen, må slange‐

settet byttes.

Innsetting ikke
fullført

Fjern reservoaret

og velg Reverser

for å starte innset‐

ting igjen.

Alarm  ble trykket på etter

at innsettingen startet.

• Fjern reservoaret for å

begynne på nytt.

• Velg Reverser og følg

instruksjonene på skjer‐

men.

Svakt batteri i
pumpe

Bytt batteriet snart.

Varsel Batteriet i pumpen har

lite strøm. Gjenværende

batteritid er 10 timer

eller mindre.

• Velg OK for å slette vars‐

let.

• Bytt AA-batteriet så snart

som mulig. Ellers stop‐

per insulintilførselen, og

alarmen Bytt batteriet nå

utløses.

• Hvis pumpen tilfører en

bolus eller fyller kanylen,

må du vente til tilførse‐

len er fullført, før du byt‐

ter batteriet.
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Lavt BS X,X
mmol/l

Behandle lavt BS.

Sett ikke bolus før

BS er normalt.

Sjekk BS. Bekreft

BS?

Varsel Verdien fra blodsukker‐

måleren er under 3,9

mmol/l.

• Velg Nei for å hindre at

pumpen bruker den

eksterne blodsukkerver‐

dien. Velg Ja for å

bekrefte blodsukkerver‐

dien.

• Kontroller blodsukkeret

og behandle det etter

behov.

Lite i reservoar

XX enheter igjen.

Bytt reservoar.

Varsel Det er lite insulin i reser‐

voaret, i henhold til

antallet enheter som er

angitt for påminnelsen

Lite i reservoar.

• Velg OK for å slette vars‐

let.

• Bytt reservoaret snart.

• Hvis reservoaret ikke byt‐

tes etter at du har fått

dette varslet, vises et

nytt Lite i reservoar-var‐

sel når insulinnivået har

nådd halvparten av den

opprinnelige varsel‐

mengden.

Admin. innstillin‐
ger feil

Tilførsel stoppet.

Backup-innstillin‐

ger er slettet fra

Administrer innstil‐

linger. Gjeldende

innstillinger funge‐

rer riktig. Velg OK

for å starte på

nytt. Se bruker‐

håndboken.

Alarm Det oppstod en pumpe‐

feil, og pumpen må star‐

tes på nytt. Backup-

innstillingene er gått

tapt, men de gjeldende

innstillingene er ikke

endret.

• Velg OK for å starte

pumpen på nytt. De

gjeldende innstillingene

er ikke endret. Kun

backup-innstillingene er

gått tapt.

• Følg instruksjonene på

pumpens display når

pumpen startes på nytt.

• Hvis pumpen tilførte en

bolus eller fylte kanylen,

må du kontrollere Daglig

logg og vurdere om det

er behov for insulin.
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Maks. fylling nådd

3 X.X e. Så du drå‐

per på enden av

slangen?

Alarm Antallet enheter som

forventes for å fylle slan‐

gen, er overskredet.

Insulin bør nå være syn‐

lig på enden av slangen.

• Hvis det er dråper av

insulin på enden av slan‐

gen, velger du Ja.

• Hvis det ikke er dråper

av insulin på enden av

slangen, velger du Nei.

• Følg instruksjonene som

vises på pumpen.

Maks. fylling nådd

4 X.X e. Fjern

reservoaret og

velg Reverser for å

starte med nytt

reservoar.

Alarm Antallet enheter som

forventes for å fylle slan‐

gen, er overskredet.

Insulin bør nå være syn‐

lig på enden av slangen.

• Fjern reservoaret.

• Kontroller om det frem‐

deles er insulin i reser‐

voaret. Hvis det er

insulin i reservoaret, kan

det samme reservoaret

brukes.

• Velg Reverser for å

starte nytt reservoar-pro‐

sedyren på nytt.

Reservoar ikke
registrert

Reverser før du

setter inn reser‐

voaret.

Alarm Det er ikke noe reser‐

voar i pumpen, eller

reservoaret er ikke låst

ordentlig på plass.

• Velg Reverser.

• Kontroller at reservoaret

er fylt med insulin.

• Kontroller at reservoaret

er satt inn og låst

ordentlig på plass, når

du får beskjed om det.
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Strømfeil regist‐
rert

Tilførsel stoppet.

Registrer innstillin‐

gene dine ved å

laste opp til Care‐

Link eller skrive

dem ned. Se bru‐

kerhåndboken.

Alarm Den interne strømkilden

i pumpen kan ikke lades.

Pumpen drives kun av

AA-batteriet.

• Velg OK for å slette alar‐

men.

• Kontroller blodsukkeret

og behandle det etter

behov.

• Registrer pumpeinnstil‐

lingene så snart som

mulig, ettersom AA-bat‐

teriet kanskje ikke varer

så lenge.

• Kontakt en lokal

Medtronic-representant

for å få hjelp med pum‐

pen.

Strømbrudd

AA-batteriet har

vært fjernet i mer

enn 10 min eller

er tomt. Velg OK

for å angi dato og

klokkeslett på nytt.

Alarm Batteriet har vært ute av

pumpen i mer enn ti

minutter, og pumpen

har gått tom for strøm.

Dato og klokkeslett må

angis på nytt.

• Velg OK for å gå til

skjermbildet Tid og dato.

• Angi gjeldende tid, tids‐

format og dato.
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Pumpefeil

Tilførsel stoppet.

Gjeldende innstil‐

linger er slettet.

Pumpen må star‐

tes på nytt. Velg

OK for å starte på

nytt og angi inn‐

stillingene igjen.

Se brukerhåndbo‐

ken.

Alarm Pumpen har oppdaget

en feil og startes på

nytt. Pumpeinnstillin‐

gene går tilbake til stan‐

dardverdiene fra

fabrikken.

• Velg OK for å starte

pumpen på nytt.

• Følg instruksjonene på

pumpens display når

pumpen startes på nytt.

• Etter at pumpen er star‐

tet på nytt, må du kon‐

trollere innstillingene og

angi verdiene på nytt

om nødvendig.

• Hvis backup-innstillin‐

gene nylig ble lagret i

Administrer innstillinger,

kan du bruke Gjenopp‐

rett innstillinger.

• Hvis pumpen tilførte en

bolus eller fylte kanylen,

må du kontrollere Daglig

logg og revurdere om

det er behov for insulin.

• Hvis denne alarmen

forekommer ofte, må du

skrive ned feilkoden på

alarmskjermbildet (den

finnes også i alarmlog‐

gen) og kontakte en

lokal Medtronic-repre‐

sentant for å få hjelp.
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Pumpefeil

Tilførsel stoppet.

Innstillinger er ikke

endret. Pumpen

må startes på nytt.

Velg OK for å

starte på nytt. Se

brukerhåndboken.

Alarm Det har oppstått en

pumpefeil, og pumpen

må startes på nytt.

• Velg OK for å starte

pumpen på nytt.

• Hvis pumpen tilførte en

bolus eller fylte kanylen,

må du kontrollere Daglig

logg og revurdere om

det er behov for insulin.

• Hvis denne alarmen

forekommer ofte, må du

skrive ned feilkoden på

alarmskjermbildet (den

finnes også i alarmlog‐

gen) og kontakte en

lokal Medtronic-repre‐

sentant for å få hjelp.

Pumpefeil

Tilførsel stoppet.

Innstillinger er ikke

endret. Velg OK for

å fortsette. Se bru‐

kerhåndboken.

Alarm Pumpen har oppdaget

en feil, men trenger ikke

å startes på nytt. Proble‐

met er løst. Innstillin‐

gene er ikke endret.

• Velg OK for å gjenoppta

basalinsulintilførselen.

• Hvis pumpen tilførte en

bolus eller fylte kanylen,

må du kontrollere Daglig

logg og revurdere om

det er behov for insulin.

• Hvis denne alarmen

forekommer ofte, må du

skrive ned feilkoden på

alarmskjermbildet (den

finnes også i alarmlog‐

gen) og kontakte en

lokal Medtronic-repre‐

sentant for å få hjelp.
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Pumpe startet på
nytt

Tilførsel stoppet.

Innstillinger er ikke

endret. Velg OK for

å fortsette. Se bru‐

kerhåndboken.

Alarm Pumpen har oppdaget

et problem og har blitt

startet på nytt. Innstillin‐

gene har ikke blitt

endret.

• Velg OK for å fortsette.

• Hvis pumpen tilførte en

bolus eller fylte kanylen,

må du kontrollere Daglig

logg og revurdere om

det er behov for insulin.

• Hvis denne alarmen

forekommer ofte, må du

skrive ned feilkoden på

alarmskjermbildet (den

finnes også i alarmlog‐

gen) og kontakte en

lokal Medtronic-repre‐

sentant for å få hjelp.

Bytt batteri

Batteritiden er

mindre enn

30 minutter. Bytt

batteriet nå for å

sikre insulintilførsel.

Varsel Batteriet har lite strøm

og vil være utladet

innen 30 minutter.

• Velg OK for å slette vars‐

let.

• Bytt AA-batteriet.

Bytt batteriet nå

Tilførsel stoppet.

Batteri må byttes

før tilførsel kan

fortsette.

Alarm Insulintilførselen har

stoppet på grunn av lite

strøm. Batteriet ble ikke

byttet etter varslet om

svakt batteri i pumpen.

Bytt batteriet umiddelbart

for å gjenoppta insulintil‐

førselen.

Reserv. beregnet
med 0 e

Bytt reservoar for å

sikre insulintilførsel.

Varsel Reservoarnivået anslås å

være 0 enheter.

• Velg OK for å slette vars‐

let.

• Bytt reservoaret.
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Gjenoppta bolus?

XXX av YYY enhe‐

ter tilført. Gjen‐

oppta tilførsel av

ZZZ enhet(er)?

Melding Tilførselen av en vanlig

bolus har blitt avbrutt

fordi pumpens batteri

har blitt fjernet. Hvis det

er mindre enn ti minut‐

ter siden avbruddet, kan

bolusen gjenopptas.

• Kontroller meldingen for

å se hvor mye av bolu‐

sen som har blitt tilført.

• Velg Avbryt for å

avbryte den gjenvæ‐

rende bolustilførselen.

• Velg Gjenoppta for å

gjenoppta bolustilførse‐

len.

Gjenoppta komb.
bolus?

XX av YY enheter

tilført. Gjenoppta

tilførsel av ZZ

enheter i XX:XX

timer?

Melding Forlenget-delen av en

kombinasjonsbolustilfør‐

sel har blitt avbrutt. Hvis

det er mindre enn

ti minutter siden

avbruddet, kan bolusen

gjenopptas.

• Kontroller meldingen for

å se hvor mye av kombi‐

nasjonsbolusen som har

blitt tilført.

• Velg Avbryt for å

avbryte den gjenvæ‐

rende bolustilførselen.

• Velg Gjenoppta for å

gjenoppta bolustilførse‐

len.

Gjenoppta komb.
bolus?

XX av YY enheter

tilført. Gjenoppta

tilførsel av

ZZ enheter nå og

AA enheter forlen‐

get i XX:XX timer?

Melding Nå-delen av en kombi‐

nasjonsbolustilførsel har

blitt avbrutt fordi pum‐

pens batteri har blitt

fjernet. Hvis det er min‐

dre enn ti minutter

siden avbruddet, kan

bolusen gjenopptas.

• Kontroller meldingen for

å se hvor mye av kombi‐

nasjonsbolusen som har

blitt tilført.

• Velg Avbryt for å

avbryte den gjenvæ‐

rende bolustilførselen.

• Velg Gjenoppta for å

gjenoppta bolustilførse‐

len.
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Gjenoppta forlen‐
get bolus?

XX av YY enheter

tilført i løpet av

XX:XX timer. Gjen‐

oppta tilførsel av

ZZ enheter i XX:XX

timer?

Melding Tilførselen av den forlen‐

gede bolusen har blitt

avbrutt. Hvis det er min‐

dre enn ti minutter

siden avbruddet, kan

bolusen gjenopptas.

• Kontroller meldingen for

å se hvor mye av den

forlengede bolusen som

har blitt tilført.

• Velg Avbryt for å

avbryte den gjenvæ‐

rende bolustilførselen.

• Velg Gjenoppta for å

gjenoppta bolustilførse‐

len.

Reversering nød‐
vendig

Tilførsel stoppet.

Reversering var

nødvendig på

grunn av pumpe‐

feil. Velg OK for å

fortsette. Se bru‐

kerhåndboken.

Alarm Pumpen har oppdaget

en feil.

• Velg OK for å slette alar‐

men etter at reverserin‐

gen av pumpen er

fullført.

• Velg Reservoar og sett
på menyskjermbildet for

å starte Nytt reservoar-

prosessen med et nytt

slangesett og reservoar.

Du finner detaljert infor‐

masjon under Klargjøre

reservoaret og slangeset‐

tet, på side 75.

• Hvis denne alarmen

utløses ofte, må du kon‐

takte en lokal Medtronic-

representant for å få

hjelp.
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Tast har låst seg

Tast holdt inne i

mer enn 3 minut‐

ter.

Alarm Pumpen har oppdaget

at en tast har blitt tryk‐

ket inn uvanlig lenge.

• Velg OK for å slette alar‐

men.

• Hvis denne alarmen

utløses igjen, må du

kontakte en lokal

Medtronic-representant

for å få hjelp med pum‐

pen.

Hvis alarmen ikke kan slet‐

tes

• Se Pumpeproblemer, på

side 219.

• Vurder en annen form

for insulin, for pumpen

tilfører ikke insulin.

• Kontroller blodsukkeret

og behandle det etter

behov.

• Kontakt en lokal

Medtronic-representant

for å få hjelp med pum‐

pen.
 

Alarmer, varsler og meldinger relatert til CGM (sensoren)
Følgende tabell inneholder en liste over de mest vanlige eller mest alvorlige
alarmene, varslene og meldingene relatert til sensorglukoseverdiene, samt
senderens og sensorens status. Tabellen forklarer også betydningen og
konsekvensene av disse varslingene samt årsakene til at de vises, og hvordan du
går frem for å korrigere problemene.
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Varsel før høy
SG

Sensorglukose

nærmer seg øvre

grense. Sjekk BS.

Varsel Sensorglukose‐

verdien nærmer

seg den angitte

øvre grensen.

• Velg OK for å slette varslet.

• Sjekk BS.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Varsel før lav SG

Sensorglukose

nærmer seg

nedre grense.

Sjekk BS.

Varsel Sensorglukose‐

verdien nærmer

seg den angitte

nedre grensen.

• Velg OK for å slette varslet.

• Sjekk BS.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Varsel ved høy
SG XX,X mmol/l 

Høy sensorglu‐

kose. Sjekk BS.

Varsel Sensorglukose‐

verdien er lik

eller høyere enn

den angitte øvre

grensen.

• Velg OK for å slette varslet.

• Sjekk BS.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Varsel ved lav
SG X,X mmol/l

Lav sensorglu‐

kose. Sjekk BS.

Varsel Sensorglukose‐

verdien er lik

eller lavere enn

den angitte

nedre grensen.

• Velg OK for å slette varslet.

• Sjekk BS.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Varsel ved lav
SG X,X mmol/l

Lav sensorglu‐

kose. Insulintilfør‐

sel stoppet siden

kl. XX:XX. Sjekk

BS.

Alarm Sensorglukose‐

verdien er lik

eller lavere enn

den angitte

nedre grensen,

og pumpen har

stoppet insulintil‐

førselen på

grunn av en

Stopp før lav SG

eller Stopp ved

lav SG.

• Velg OK for å slette alarmen.

• Sjekk BS.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.
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Basaltilførsel
gjenopptatt

Basaltilførsel

gjenopptatt kl.

XX:XX etter stop‐

pet av sensor.

Sjekk BS.

Melding Pumpen gjen‐

opptar tilførselen

av basalinsulin

etter en Stoppet

før lav SG- eller

Stoppet ved lav

SG-hendelse.

• Velg OK for å slette meldingen.

• Sjekk BS.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Basaltilførsel
gjenopptatt

Endring av inn‐

stillinger for lav

SG førte til at

basal ble gjen‐

opptatt kl. XX:XX.

Sjekk BS.

Varsel Pumpen gjen‐

opptar tilførselen

av basalinsulin

etter en Stopp

før lav SG- eller

Stopp ved lav

SG-hendelse,

fordi Stopp før

lav SG- eller

Stopp ved lav

SG-funksjonen

ble deaktivert.

• Velg OK for å slette varslet.

• Sjekk BS.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Basaltilførsel
gjenopptatt

Et maksimum på

2 timer stopptid

er nådd. Sjekk BS.

Varsel Pumpen gjen‐

opptar tilførselen

av basalinsulin to

timer etter en

Stopp før lav SG-

eller Stopp ved

lav SG-hendelse.

• Velg OK for å slette varslet.

• Sjekk BS.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.
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Basaltilførsel
gjenopptatt

Et maksimum på

2 timer stopptid

er nådd. SG er

fortsatt under

nedre grense.

Sjekk BS.

Alarm Pumpen gjen‐

opptar tilførselen

av basalinsulin to

timer etter en

Stopp før lav SG-

eller Stopp ved

lav SG-hendelse.

• Pumpen har gjenopptatt tilførse‐

len av basalinsulin. Sensorgluko‐

severdien er imidlertid fremdeles

lik eller lavere enn den nedre

grensen.

• Velg OK for å slette alarmen.

• Sjekk BS.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

BS ikke mottatt

Plasser pumpen

nær senderen.

Velg OK for å

sende BS på nytt

til senderen.

Varsel Senderen kunne

ikke motta blod‐

sukkermålerver‐

dien for

kalibrering fra

pumpen.

• Flytt pumpen og senderen nær‐

mere hverandre.

• Velg OK for å slette varslet, og

angi deretter en ny blodsukker‐

målerverdi.

Kalibrering ikke
godkjent

Vent minst 15

minutter. Vask

hendene, mål BS

på nytt og kalib‐

rer.

Varsel Systemet kunne

ikke bruke de

angitte blodsuk‐

kermålerverdiene

til å kalibrere

sensoren.

• Vask og tørk hendene godt. Se

Legge inn en blodsukkerverdi for

kalibrering, på side 121.

• Velg OK for å slette varslet.

• Etter 15 minutter angir du en ny

blodsukkermålerverdi for kalibre‐

ring. Følg instruksjonene under

Kalibrere sensoren, på side 120.

Hvis et Kalibrering ikke godkjent-

varsel mottas ved den andre

kalibreringen etter 15 minutter,

utløses et Bytt sensor-varsel.

• Kontakt en lokal Medtronic-repre‐

sentant for å få hjelp om nød‐

vendig.
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Bytt sensor

Før inn en ny

sensor og velg

Start ny sensor.

Varsel Nei ble valgt i

meldingen Sjekk

sensorinnføring,

noe som angir at

sensoren ikke er

helt ført inn.

• Velg OK for å slette varslet.

• Bytt sensoren. Du finner mer

informasjon i bruksanvisningen

for sensoren.

• Se Starte sensoren, på side 119 når

sensoren er byttet.

Bytt sensor

Andre kalibrering

ble ikke godkjent.

Før inn ny sen‐

sor.

Varsel Dette varslet

utløses når to

Kalibrering ikke

godkjent-varsler

mottas etter hve‐

randre.

• Velg OK for å slette varslet.

• Bytt sensoren. Du finner mer

informasjon i bruksanvisningen

for sensoren.

Bytt sensor

Sensoren funge‐

rer ikke som den

skal. Før inn ny

sensor.

Varsel Dette varslet

utløses når sen‐

deren diagnosti‐

serer et problem

med sensoren

som ikke kan

løses.

• Velg OK for å slette varslet.

• Bytt sensoren. Du finner mer

informasjon i bruksanvisningen

for sensoren.

Sjekk tilkobling

Sørg for at sen‐

deren og senso‐

ren er ordentlig

koblet sammen,

og trykk OK.

Varsel Pumpen registre‐

rer ikke senderen

og kan ikke

motta sensorsig‐

nalet.

• Velg OK for å slette varslet.

• Velg Ja hvis sensoren er ført helt

inn. Velg Nei hvis sensoren ikke

er ført helt inn.

• Før inn en ny sensor hvis senso‐

ren ikke ble ført helt inn.

• Se Pumpeproblemer, på side 219

ved behov for mer hjelp om

nødvendig.
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Angi BS nå

Angi BS for å

kalibrere sensor.

Varsel En blodsukker‐

målerverdi er

nødvendig for å

kalibrere senso‐

ren. Sensorglu‐

koseverdier kan

ikke mottas før

sensoren er kali‐

brert.

• Velg OK for å slette varslet. Hvis

det ikke angis en blodsukkermå‐

lerverdi, vises varslet Angi BS nå

på nytt under følgende betingel‐

ser:

• Etter 30 minutter hvis det

ikke er angitt noen utset‐

tingstid.

• Etter den angitte utsettings‐

tiden, hvis utsettingstiden er

én time eller mindre.

• Etter én time hvis den

angitte utsettingstiden er

over én time.

• Velg Utsett, og angi ønsket utset‐

tingstid. Du kan angi en utset‐

tingstid på mellom fem minutter

og fire timer i trinn på fem

minutter. Velg OK. Hvis det ikke

angis en blodsukkermålerverdi før

utsettingstiden er over, vises vars‐

let Angi BS nå på nytt.

• Angi en blodsukkermålerverdi for

å kalibrere sensoren.
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Angi BS nå

Angi BS for å

kalibrere sensor.

Sensorinforma‐

sjon er ikke len‐

ger tilgjengelig.

Varsel En blodsukker‐

målerverdi er

nødvendig for å

kalibrere senso‐

ren. Sensorglu‐

koseverdier kan

ikke mottas før

sensoren er kali‐

brert.

• Velg OK for å slette varslet. Hvis

ingen blodsukkermålerverdi er

angitt innen 30 minutter, vises

varslet Angi BS nå på nytt.

• Velg Utsett, angi ønsket utset‐

tingstid og velg OK. Hvis det ikke

angis en blodsukkermålerverdi før

utsettingstiden er over, vises vars‐

let Angi BS nå på nytt.

• Angi en blodsukkermålerverdi for

å kalibrere sensoren.

Høy SG

Glukosen var

13,9 mmol/l eller

høyere i mer enn

3 timer. Sjekk

slangesett. Sjekk

ketoner. Sjekk

glukose.

Varsel Sensorglukosen

var 13,9 mmol/l

eller høyere i tre

timer.

• Velg OK for å slette varslet.

• Kontroller blodsukkeret og

behandle det etter behov.

Tapt sensor-sig‐
nal

Plasser pumpen

nærmere sende‐

ren. Det kan ta

15 min å finne

signalet.

Varsel Det er ikke mot‐

tatt noe sender‐

signal på 30

minutter under

eller etter initiali‐

sering av senso‐

ren.

• Flytt pumpen nærmere senderen.

Det kan ta opptil 15 minutter for

pumpen å opprette kommunika‐

sjon med senderen.

• Velg OK for å slette varslet.

Svakt batteri i
sender

Lad opp sende‐

ren innen 24

timer.

Varsel Batteriet i sende‐

ren må lades

opp innen 24

timer.

• Velg OK for å slette varslet.

• Lad senderen så snart som mulig.
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Lav SG X,X
mmol/l

SG er under

3,0 mmol/l. Sjekk

BS og behandle.

Alarm Sensorglukose‐

verdien har nådd

eller gått under

3,0 mmol/l.

Denne alarmen

er fabrikkinnstilt

og kan ikke

endres eller

deaktiveres.

Denne alarmen

kan ikke gjøres

lydløs og er alltid

aktiv, uavhengig

av om pumpen

bruker Smart‐

Guard-funksjonen

eller manuell

modus.

• Velg OK for å slette alarmen.

• Kontroller blodsukkeret og

behandle det etter behov.

Merk!   X,X representerer den gjeldende sensorglukoseverdien som
vises på pumpen. Denne alarmen vedvarer til alarmen slettes, selv om
glukoseverdiene stiger til over 3,0 mmol/l.

  

Medisinsk utstyr

TILKALL NØD‐

HJELP. Jeg har

diabetes.

Alarm Pumpen er stop‐

pet på grunn av

lav sensorglu‐

kose, og det har

ikke vært noen

respons på alar‐

men innen 10

minutter.

• Velg Avvis.

• Tilkall nødhjelp umiddelbart.
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Kalibrering ikke
utført

Bekreft sensorsig‐

nal. Kalibrer

innen XX:XX.

Varsel Senderen kunne

ikke motta blod‐

sukkermålerver‐

diene for

kalibrering fra

pumpen.

• Velg OK for å slette varslet.

• Kontroller statussymbolene på

startskjermbildet for å bekrefte at

pumpen har et signal fra senso‐

ren. Se Sensorproblemer, på

side 223 hvis det ikke er noe sen‐

sorsignal.

• For at målingen av sensorglu‐

koseverdier ikke skal bli avbrutt,

må en blodsukkermålerverdi

angis eller bekreftes innen tids‐

punktet som vises på pumpe‐

skjermen.

Kalibrering ikke
utført

Bekreft sensorsig‐

nal. Sjekk BS

igjen for å kalib‐

rere sensoren.

Varsel Senderen kunne

ikke motta de

nødvendige

blodsukkermåler‐

verdiene for kali‐

brering fra

pumpen.

Systemet må kali‐

breres for at sen‐

sorglukoseverdie

ne skal gjenopp‐

tas. "Kalibrering

nødvendig" vises

på sensorgrafen.

• Velg OK for å slette varslet.

• Ta en ny måling med blodsukker‐

måleren og kalibrer på nytt.

Mulig signalstøy

Flytt deg unna

elektronisk utstyr.

Det kan ta

15 min å finne

signalet.

Varsel Det kan hende at

støy fra annet

elektronisk utstyr

påvirker kommu‐

nikasjonen mel‐

lom pumpen og

senderen.

• Flytt deg unna annet elektronisk

utstyr. Det kan ta opptil

15 minutter før pumpen begyn‐

ner å kommunisere med sende‐

ren.

• Velg OK for å slette varslet.
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Stigningsvarsel

Sensorglukose

stiger raskt.

Varsel Sensorglukose‐

verdien har ste‐

get like raskt

som eller raskere

enn den for‐

valgte grensen

for stigningsvars‐

let.

• Velg OK for å slette varslet.

• Kontroller blodsukkeret med en

blodsukkermåler.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet.

Sensor tilkoblet

Trykk Start ny

sensor hvis det

er en ny sensor.

Hvis ikke, velg

Koble til sensor

igjen.

Melding Senderen har

oppdaget at en

sensor er tilkob‐

let. Pumpen tren‐

ger å vite om

dette er en ny

sensor, eller om

en gammel sen‐

sor har blitt til‐

koblet på nytt.

• Hvis en ny sensor har blitt tilkob‐

let, velger du Start ny sensor.

• Hvis en sensor som allerede har

vært brukt, har blitt tilkoblet på

nytt, velger du Koble til sensor
igjen.

• I begge tilfellene vises det en

melding om sensoroppvarming

på startskjermbildet når sensoren

er klar for kalibrering. Pumpen

begynner å motta sensorglukose‐

verdier igjen etter at den to timer

lange initialiseringen er fullført.

Sensor tilkoblet

Start ny sensor.

Melding Pumpen har

registrert at dette

er en ny sensor,

som må startes

og varmes opp.

Velg Start ny sensor.

Varslet lukkes, og en melding om

oppvarming vises på sensorgrafen

med en fremdriftsindikator.

Sensor utgått

Før inn ny sen‐

sor.

Varsel Sensoren har

nådd slutten på

levetiden.

• Bytt sensoren. Du finner mer

informasjon i bruksanvisningen

for sensoren.

• Velg OK for å slette varslet.
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Fant ikke sensor‐
signal

Se brukerhånd‐

boken.

Varsel Pumpen kunne

ikke registrere

senderen etter

flere forsøk og

kan ikke motta

sensorsignalet.

• Velg OK for å slette varslet.

• Hvis pumpen fremdeles ikke fin‐

ner sensorsignalet, må du kon‐

takte en lokal Medtronic-

representant for å få hjelp.

Sensoroppdate‐
ring

Oppdatering kan

ta opptil 3 timer.

Sjekk BS. Angitte

BS-verdier vil ikke

kalibrere senso‐

ren, men kan

fremdeles brukes

til behandling.

Varsel Sensorglukose‐

verdien er util‐

gjengelig på

grunn av en mid‐

lertidig situasjon.

• Velg OK for å slette varslet.

• Følg instruksjonene på pumpens

skjermbilde. Sensoren trenger

ikke byttes.

Sensoroppvar‐
ming startet

Oppvarming kan

ta opptil 2 timer.

Du vil få melding

når du må kalib‐

rere.

Melding Sensoroppvar‐

ming har startet.

Velg OK for å slette meldingen.

En melding om oppvarming og en

fremdriftsindikator vises på sensor‐

grafen under oppvarming. Det tar

opptil to timer å fullføre oppvar‐

mingen.

En varsling vises når det er nød‐

vendig å kalibrere.
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Stopp før lav SG

Tilførsel stoppet.

Sensorglukose

nærmer seg

nedre grense.

Sjekk BS.

Varsel Sensorglukose‐

verdien faller.

Insulintilførselen

er stoppet i hen‐

hold til innstillin‐

gen for Stopp før

lav SG, og sen‐

sorglukosen nær‐

mer seg den

angitte nedre

grensen. Stopp

før lav SG-funk‐

sjonen er ikke til‐

gjengelig med

SmartGuard-funk‐

sjonen.

• Velg OK for å slette varslet.

• Sjekk BS. Behandle blodsukkeret

om nødvendig, i samsvar med

diabetesteamets instruksjoner.

Stopp ved lav
SG

Tilførsel stoppet.

Sensorglukose

X,X mmol/l. Sjekk

BS.

Alarm Sensorglukose‐

verdien er lik

eller lavere enn

den angitte

nedre grensen.

Stopp ved lav

SG-funksjonen er

ikke tilgjengelig

med Smart‐

Guard-funksjo‐

nen.

• Velg OK for å slette alarmen.

• Sjekk BS. Behandle blodsukkeret

om nødvendig, i samsvar med

diabetesteamets instruksjoner.

Senderbatteri
tomt

Lad opp sende‐

ren nå.

Varsel Batteriet i sende‐

ren må lades.

Sensorglukose‐

verdier kan ikke

registreres eller

sendes før sen‐

deren er ladet.

• Velg OK for å slette varslet.

• Lad senderen.
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Varsler og meldinger relatert til SmartGuard-funksjonen
Følgende tabell inneholder en liste over de mest vanlige eller mest alvorlige
varslene og meldingene relatert til SmartGuard-funksjonen. Tabellen forklarer også
betydningen og konsekvensene av disse varslingene samt årsakene til at de vises,
og hvordan du eventuelt går frem for å korrigere problemene.

Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

SmartGuard star‐
tet

Gjeldende hand‐

ling avbrutt.

Varsel En handling som

ikke er tillatt ved

overgang til

SmartGuard-funk‐

sjonen, har blitt

valgt.

• Velg OK for å slette varslet.

• La pumpen fullføre overgangen

til SmartGuard-funksjonen.

SmartGuard
avsluttet

Basal xxxx startet.

Vil du gå gjen‐

nom Smart‐

Guard-sjekklisten?

Varsel Pumpen har

avsluttet Smart‐

Guard-funksjonen

fordi:

• sensoren har

blitt deaktivert

• pumpen har til‐

ført basalinsulin

basert på insu‐

lintilførselslog‐

gen, og ikke

sensorglukose‐

verdier, i maksi‐

malt fire timer

Dette varslet kan

ikke gjøres lyd‐

løst og er alltid

aktivt når syste‐

met bruker

SmartGuard-funk‐

sjonen.

• Velg Nei for å slette varslet. Velg

Ja for å vise SmartGuard-sjekkli‐

sten.

• Angi en blodsukkermålerverdi for

å kalibrere sensoren.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Du finner mer informasjon under

Avslutte SmartGuard-funksjonen,

på side 146 og Gå tilbake til

SmartGuard-funksjonen etter at

den er avsluttet, på side 147.

■
 Tillegg

 A

 Liste over alarmer, varsler og meldinger 267

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

SmartGuard
avsluttet 

Insulintilførsel

fremdeles stop‐

pet.

Varsel Pumpen har

avsluttet Smart‐

Guard-funksjonen

fordi:

• sensoren har

blitt deaktivert

• en melding om

en stopphen‐

delse har ikke

blitt slettet

innen fire timer

• pumpen har til‐

ført basalinsulin

basert på insu‐

lintilførselslog‐

gen, og ikke

sensorglukose‐

verdier, i maksi‐

malt fire timer

Dette varslet kan

ikke gjøres lyd‐

løst og er alltid

aktivt når syste‐

met bruker

SmartGuard-funk‐

sjonen.

• Angi en blodsukkermålerverdi for

å kalibrere sensoren.

• Gjenoppta basalinsulintilførselen

manuelt når det er aktuelt.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Du finner mer informasjon under

Avslutte SmartGuard-funksjonen,

på side 146 og Gå tilbake til

SmartGuard-funksjonen etter at

den er avsluttet, på side 147.

Angi BS nå

SmartGuard har

stått på maksimal

tilførselshastighet

i 7 timer. Angi BS

for å fortsette i

SmartGuard.

Varsel SmartGuard har

tilført ved maksi‐

mal basaltilfør‐

selshastighet for

SmartGuard i sju

timer. Denne

hastigheten fast‐

settes automatisk

av systemet.

• Velg OK for å slette varslet.

• Angi en blodsukkermålerverdi for

å gå tilbake til Autom. basal.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.
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Angi BS nå

SmartGuard har

stått på maksimal

tilførselshastighet

i 7 timer. Angi BS

for å fortsette i

SmartGuard.

Denne hendelsen

fant sted mens

pumpen var

stoppet, og tiltak

kreves for å gjen‐

oppta tilførselen.

Varsel Pumpen er stop‐

pet, og Smart‐

Guard-funksjonen

har ikke klart å

redusere sensor‐

glukoseverdien.

Sensorglukosen

forventes å holde

seg over Smart‐

Guard-målet.

• Velg OK for å slette varslet.

• Angi en blodsukkermålerverdi.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Merk!  

• Varslet har samme tittel som det forrige varslet om maksimal tilførsel for

SmartGuard i tabellen.

• Hvis pumpen er stoppet, er det ingen tilførsel. Varslet kan imidlertid likevel

utløses.

  

Angi BS nå

SmartGuard har

nådd tidsbe‐

grensningen for

minimum tilfør‐

selshastighet.

Angi BS for å

fortsette i Smart‐

Guard.

Varsel SmartGuard-funk‐

sjonen har nådd

tidsbegrensnin‐

gen for mini‐

mum tilførsel.

Minimum tilfør‐

selstid er tre til

seks timer,

avhengig av årsa‐

ken til minimum

tilførselshastighet.

• Velg OK for å slette varslet.

• Angi en blodsukkermålerverdi for

å gå tilbake til Autom. basal.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.
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Angi BS nå

SmartGuard har

nådd tidsbe‐

grensningen for

minimum tilfør‐

selshastighet.

Angi BS for å

fortsette i Smart‐

Guard. Denne

hendelsen fant

sted mens pum‐

pen var stoppet,

og tiltak kreves

for å gjenoppta

tilførselen.

Varsel SmartGuard har

nådd tidsbe‐

grensningen for

minimum tilfør‐

sel. Minimum til‐

førselstid er tre til

seks timer,

avhengig av årsa‐

ken til minimum

tilførselshastighet.

• Velg OK for å slette varslet.

• Angi en blodsukkermålerverdi.

• Følg instruksjonene fra diabetes‐

teamet og fortsett å kontrollere

blodsukkeret.

Merk!  

• Varslet har samme tittel som det forrige varslet om minimum tilførsel for

SmartGuard i tabellen.

• Hvis pumpen er stoppet, er det ingen tilførsel. Varslet kan imidlertid likevel

utløses.

  

Angi BS nå

Angi BS for å

fortsette i Smart‐

Guard.

Varsel SmartGuard-funk‐

sjonen krever en

blodsukkerverdi

for å kontrollere

sensorens pålite‐

lighet.

• Velg OK for å slette varslet.

• Angi en blodsukkermålerverdi for

å gå tilbake til Autom. basal, eller

for å gå til SmartGuard-funksjo‐

nen fra manuell modus.
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Høyt BS XX,X
mmol/l

Sjekk slange‐

sett. Sjekk keto‐

ner. Sjekk BS.

Bekreft BS?

Varsel Verdien fra blod‐

sukkermåleren er

over 13,9 mmol/l.

Dette varslet

gjelder kun for

SmartGuard-funk‐

sjonen. Det fin‐

nes et tilsvarende

varsel for manu‐

ell modus. Se

Alarmer, varsler

og meldinger rela‐

tert til CGM (sen‐

soren), på

side 255.

Velg Nei for å hindre at pumpen

bruker den eksterne blodsukkerver‐

dien. Velg Ja for å bekrefte blod‐

sukkerverdien.

 

Varsel og melding relatert til CareLink-programvaren
Følgende tabell inneholder en liste over de mest vanlige eller mest alvorlige
varslene og meldingene relatert til CareLink-programvaren. Tabellen forklarer også
betydningen og konsekvensene av disse varslingene samt årsakene til at de vises,
og hvordan du går frem for å korrigere problemene. Ved forekomst av en alarm, et
varsel eller en melding som ikke er oppført, må du velge OK for å slette varslingen
og kontakte en lokal Medtronic-representant.

Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

CareLink-oppla‐
ster ikke funnet.

Følg instruksjo‐

nene i CareLink-

opplasteren.

Melding Pumpen finner

ikke CareLink-

opplasteren

siden feil pumpe‐

kode ble angitt,

eller søket ble

tidsavbrutt før

pumpen fant

opplasteren.

• Velg OK for å slette meldingen.

• Følg instruksjonene i CareLink-

opplasteren. Du finner mer infor‐

masjon under Laste opp

utstyrsdata til CareLink-programva‐

ren, på side 97.
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Tittel og tekst Type Forklaring Neste trinn

Nedlasting lang‐
som

Insulintilførsel

ikke påvirket.

CareLink-nedla‐

sting kan ta

lengre tid enn

vanlig. Velg OK

for å fortsette. Se

brukerhåndbo‐

ken.

Varsel Nedlastingen av

pumpedata tar

lengre tid enn

forventet. Data‐

ene påvirkes ikke.

• Velg OK for å slette varslet.

• Vent til datanedlastingen er fer‐

dig.

• Hvis problemet fremdeles vedva‐

rer, eller hvis det ikke er noen

fremgang i nedlastingen, må du

kontakte en lokal Medtronic-

representant for å få hjelp.
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   Tillegg
 B: Produktspesifikasjoner





 

Produktspesifikasjoner
Dette tillegget inneholder detaljerte produktspesifikasjoner.

Spesifikasjoner og standardinnstillinger

Opptrapping av alarmer og varsler
Følgende varsler kan trappes opp til en sirene hvis de ikke slettes:

• Varsel før høy SG

• Varsel før lav SG

• Varsel ved høy SG

• Varsel ved lav SG

• Basaltilførsel gjenopptatt

• BS ikke mottatt

• Kalibrering ikke godkjent

• Bytt sensor

• Sjekk tilkobling

• Angi BS nå

• Tapt sensor-signal

• Kalibrering ikke utført

• Mulig signalstøy

• Høy SG

• Stigningsvarsel

• Sensor utgått

• Fant ikke sensorsignal

• Lav SG X,X mmol/l (X,X representerer 3,0 mmol/l eller

lavere)

• Sensoroppdatering

• Senderbatteri tomt

MiniMed 780G-insulinpumpen avgir en sirenelyd hvis varslet ikke slettes innen ti
minutter. Før det har gått ti minutter, vil pumpen avgi lydsignaler eller vibrere, eller
begge deler, avhengig av innstillingene for lyd og vibrasjon.
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Minutter Lyd Vibrasjon Lyd og vibrasjon

0–5 Lydsignal Vibrasjon Lydsignal og vibra‐

sjon

6–9 Lydsignal og vibra‐

sjon

Lyd og vibrasjon Lydsignal og vibra‐

sjon

10 Sirene og vibrasjon Sirene og vibrasjon Sirene og vibrasjon

Merk!  For alarmen Medisinsk utstyr avgis det en sirenelyd når dette
skjermbildet vises.

 

Krav til høyde
• Område ved bruk: 70,33 kPa (10,2 psiA) til 106,18 kPa (15,4 psiA)

• Område ved lagring: 49,64 kPa (7,2 psiA) til 106,18 kPa (15,4 psiA)

Bakgrunnslys

Type LED (lysemitterende diode)

Tidsavbrudd 15 sekunder (standard), 30 sekunder, ett minutt,

tre minutter

Tidsavbrudd ved svakt batteri 15 sekunder (standard), 30 sekunder
 

Basaltilførsel

Område for tilførselsdoser 0 til 35 enheter per time eller mengden for Maks.

basaldose, det som er lavest.

Standardinnstilling for Maks.

basaldose

2 enheter per time
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Basalprogrammer Maksimalt 8 programmer. Hvert program dekker en

24-timers periode og kan omfatte opptil 48 doser.

Dosene angis i trinn på 30 minutter.

Navn på basalprogrammer Faste navn: Basal 1, Basal 2, Basal 3, Basal 4, Basal 5,

Arbeidsdag, Fridag, Sykedag

Trinn • 0,025 enheter per time for basalmengder i områ‐

det 0 til 0,975 enheter

• 0,05 enheter per time for basalmengder i området

1 til 9,95 enheter

• 0,1 enheter per time for basalmengder på 10 til

35 enheter
 

Blodsukkermålerverdi
Blodsukkermålerverdien viser til den siste blodsukkerverdien som er mottatt fra
blodsukkermåleren. Når en Accu-Chek Guide Link-blodsukkermåler brukes, vises
verdien på startskjermbildet når sensorfunksjonen er deaktivert. Verdien vises også
på skjermbildet Bolus Wizard når en bolus er programmert.

Forsvinner etter 12 minutter

Område 0,6 til 33,3 mmol/l
 

Bolustilførsel

Alternativer for bolushastighet • Standard: 1,5 enheter/minutt

• Rask: 15 enheter/minutt

Trinn ved bolusprogrammering • 0,025 enheter

• 0,05 enheter

• 0,1 enheter

Tilført væske per slag • 0,25 µl (mikroliter) for pumpeslag på 0,025 enheter

• 0,5 µl for pumpeslag på 0,05 enheter

• 2,0 µl for pumpeslag på 0,2 enheter
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Standardinnstillinger for Bolus Wizard-funksjonen

Merk!  Når SmartGuard-funksjonen brukes, blir Bolus Wizard-funksjonen
kalt Bolus-funksjonen.

 
 

Element Stan‐

dard

Grenser Maks.

antall til‐

gjenge‐

lige

segmen‐

ter

Trinn

Karbohydratenheter gram — 8 —

Forhold mellom insulin
og karbohydrater

Ingen 1–200 g/e 8 0,1 g/e for 1–

9,9 g/e;

1 g/e for forhold

på 10 g/e til

200 g/e

Insulinsensitivitetsfaktor* Ingen 0,28–22,2

mmol/l

8 0,06 mmol/l

BS-mål* Ingen 3,3–13,9

mmol/l

8 0,06 mmol/l

Aktivt insulin-tid 4 timer 2 til 8 timer 1 15 minutter

*Gjelder kun for manuell modus.

Spesifikasjoner for Bolus Wizard-funksjonen
Bolus Wizard-funksjonen bruker fire formler til å beregne en bolus, avhengig av
den gjeldende blodsukkerverdien. Følgende formler gjelder kun når
karbohydratenhetene er i gram.

1. Hvis den gjeldende blodsukkerverdien er høyere enn øvre BS-mål, trekkes
aktivt insulin fra beregningen av BS-korreksjon i Bolus Wizard-funksjonen.
Deretter legges denne verdien til matberegningen for å få den totale
bolusberegningen. Hvis resultatet etter at den aktive insulinmengden er
trukket fra beregningen av BS-korreksjon, er et negativt tall (mindre enn null),
baseres den totale bolusberegningen kun på matberegningen.
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Matberegning:

Gram karb. ÷ karb.forhold = enheter insulin

Korreksjonsberegning:

(Gjeldende BS - øvre BS-mål) ÷ insulinsensitivitet - aktivt insulin = enheter
insulin

Total bolusberegning:

Matberegning + korreksjonsberegning = enheter insulin

2. Hvis den gjeldende blodsukkerverdien er lavere enn nedre BS-mål, legges BS-
korreksjonsberegningen til matberegningen i Bolus Wizard-funksjonen for å få
den totale bolusberegningen.

Matberegning:

Gram karb. ÷ karb.forhold = enheter insulin

Korreksjonsberegning:

(Gjeldende BS - nedre BS-mål) ÷ insulinsensitivitet = enheter insulin

Total bolusberegning:

Matberegning + korreksjonsberegning = enheter insulin
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3. Hvis den gjeldende blodsukkerverdien er innenfor øvre eller nedre BS-mål,
baseres den totale bolusberegningen kun på matberegningen.

Matberegning:

Gram karb. ÷ karb.forhold = enheter insulin

Merk!  Når den gjeldende blodsukkerverdien er lavere enn nedre BS-
mål, tas ikke mengden aktivt insulin med i beregningene i Bolus
Wizard-funksjonen.

 
Total bolusberegning = matberegning

4. Hvis ingen blodsukkerverdi er angitt, baseres den totale bolusberegningen
kun på matberegningen.

Nedenfor finner du en liste over ytterligere forhold det må tas hensyn til ved bruk
av Bolus Wizard-funksjonen.

• Hvis en kombinasjonsbolusmengde er mindre enn beregningen på grunn av
grensen for maksimal bolus eller en endring som er foretatt, reduseres
Forlenget-delen av bolusen først.

• På grunnlag av den valgte innstillingen for Aktivt insulin-tid registrerer
pumpen hvor mye insulin som fremdeles er aktivt i kroppen. Dette vises som
Aktivt insulin eller Akt. insulin på startskjermbildet og på skjermbildene Bolus,
Manuell bolus, Forvalgt bolus og Daglig logg. Dette hindrer infusjon av for
mye insulin og reduserer risikoen for hypoglykemi.

• Bolus Wizard-funksjonen kan bruke gjeldende blodsukkerverdi,
karbohydratenheter og aktivt insulin til å beregne den anslåtte bolusen.

• Grafen Aktivt insulin-kurve viser hvor lenge bolusinsulinet reduserer
blodsukkeret etter at bolusen er gitt. Prosentandelen av gjenværende insulin
synker med varierende hastighet avhengig av hvor lenge insulinet er aktivt i
kroppen.
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Grafen er tilpasset fra Mudaliar and colleagues, Diabetes Care, Volume 22,
nummer 9 sept. 1999, side 1501.

Karbohydratforhold

Maksimalt antall forholdsinnstillinger Område

8 1 til 200 gram/enhet
 

Tilførselsnøyaktighet
• For en basaldose på 1,0 e/t, er tilførselsnøyaktigheten ±5 %.

For en basaldose på 0,025 e/t, er tilførselsnøyaktigheten ±10 %.

Tilførselsnøyaktighet for bolusvolumer < 0,1 enhet er ±20 %, og
tilførselsnøyaktighet for bolusvolumer ≥ 0,1 enhet er ±5 %.

• Alle vanlige boluser tilføres i løpet av 16 minutter og 41 sekunder ±3 sekunder
ved standard hastighet (25 enheter, ved 1,5 enheter per minutt), og i løpet av
1 minutt og 41 sekunder ±3 sekunder ved rask hastighet (25 enheter, ved
15 enheter per minutt).
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• Under tilførsel er det maksimale infusjonstrykket som genereres, og
okklusjonsterskeltrykket ved bruk av et 3,0 ml reservoar 90,67 kPa (13,15 psi).
Det resulterende gjennomsnittlige bolusvolumet som genereres når
okklusjonen er fjernet, er 0,0112 ml (tilsvarende 1,12 enheter med U-100-
insulin).

• Følgende illustrasjon er en representativ kurve for tilførselsnøyaktighet.
Trompetkurven representerer det maksimale prosentvise avviket fra forventet
insulindose for et gitt tidsintervall, kjent som observasjonsvinduet, under
infusjon av insulin. Den øvre kurven tilsvarer positivt avvik, og den nedre
kurven tilsvarer negativt avvik.

Funksjonen Lydbolus
Bruk Lydbolus-funksjonen til å stille inn og tilføre en vanlig bolus når pumpen er i
hvilemodus. Dette gjøres med  og ved hjelp av lyd- og vibrasjonssignaler.

Område for lydmodus 0 til 20 trinn eller grensen for maksimal bolus, det

som kommer først
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Område for vibrasjonsmodus 0 til 20 trinn eller grensen for maksimal bolus, det

som kommer først

Standard trinnstørrelse 0,1 enhet

Justerbar trinnstørrelse 0,1 til 2 enheter per trinn opp til grensen for mak‐

simal bolus
 

Krav til driftsmiljø
MiniMed 780G-systemet er konstruert for å tåle de fleste forhold det utsettes for i
hverdagen. Du finner mer informasjon om omgivelsesforhold, for eksempel
eksponering for magnetfelt og stråling, vanntetthet og ekstreme temperaturer,
under Brukersikkerhet, på side 5.

• Temperaturområdet for lagring av pumpen uten et AA-batteri er fra -20 °C
(-4 °F) til 50 °C (122 °F).

• Driftstemperaturområdet for pumpen er fra 5 °C (41 °F) til 40 °C (104 °F).

• Lufttrykkområdet for drift er fra 700 hPa (10,2 psi) til 1060 hPa (15,4 psi).

• Lufttrykkområdet for lagring er fra 496,4 hPa (7,2 psi) til 1060 hPa (15,4 psi).

• Området for relativ fuktighet under drift er fra 20 % til 90 %.

• Området for relativ fuktighet under lagring er fra 5 % til 95 %.

Essensiell ytelse
Pumpen vil opprettholde følgende funksjonalitet for å unngå underinfusjon og
overinfusjon:

• tilførselsnøyaktighet

• registrering av okklusjon

• registrering av tomt reservoar

• registrering av strømbrudd

• pumpebehandlingsstatus – brukergrensesnittkomponent: LCD

• varslingskunngjøring og -visning – brukergrensesnittkomponenter:
piezoelektrisk høyttaler, LCD – gjelder alle funksjoner ovenfor

Fylle slangesettet og kanylen
• Kanylen kan fylles med fra 0,025 enheter til 5,1 enheter, i trinn på

0,025 enheter.
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• Standard fyllhastighet er 1,5 enheter per minutt.

Rask fyllhastighet er 15 enheter per minutt.

• Ved fylling av slangen utløses det en advarsel ved 30 enheter. En ny advarsel
utløses ved 40 enheter, for å angi at pumpen må reverseres.

• Insulin som brukes til å fylle slangesettet, registreres i Daglig logg. Dette
insulinet er IKKE inkludert i Total daglig dose (TDD) på skjermbildet Oversikt.

Infusjonstrykk
Maksimalt infusjonstrykk og okklusjonstrykk under fylling av slangen er 172,4 kPa
(25 psi).

Standardinnstillinger for insulintilførsel
Bolusinnstillinger

Element Standardinnstil‐

ling

Grenser Trinn

Bolus Wizard-

funksjonen:

Av — —

Lydbolus-funk‐

sjon:

Av — —

Trinnstørrelse for

lydbolus:

0,1 e 0,1 e til 2 e —

Bolusøkning: 0,10 e 0,025 e

0,05 e

0,10 e

—

Kombinasjons‐

bolus / forlenget

bolus:

Av — —

Maksimal bolus: 10 e 0 til 25 e (for

hver enkelt

bolus)

—

Påminnelsen

Sjekk BS etter

bolus:

Av 0:30 til 5:00 0:30
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Basalinnstillinger

Element Standardinnstil‐

ling

Grenser Trinn

Maks. basaldose 2 e/t 0–35 e/t 0,025 e for

0,025–0,975 e/t

0,05 e for 1,00–9,95 e/t

0,1 e for doser på 10,0 e/t

eller mer

Basaldose 0,000 e/t 0,000 e/t til inn‐

stillingen for

maks. basaldose

0,025 e for

0,025–0,975 e/t

0,05 e for 1,00–9,95 e/t

0,1 e for doser på 10,0 e/t

eller mer

Type midl. basal Prosent Prosent, dose –

Midl. basal – pro‐

sent

100 % 0–200 % 5 %

Midl. basaldose Gjeldende basal‐

dose

0,0 e/t til maks.

basaldose

0,025 e for

0,025–0,975 e/t

0,05 e for 1,00–9,95 e/t

0,1 e for doser på 10,0 e/t

eller mer

Påminnelsen Lite i reservoar
Verdiene er basert på mengden som vises, ikke faktisk mengde.

Varselområde Trinn Stan‐

dard‐

verdi

Den første påminnelsen inntreffer ved 5 til 50 enheter.

Den andre påminnelsen inntreffer ved halvparten av gjen‐

værende angitt mengde. Den andre påminnelsen er auto‐

matisk og kan ikke endres.

1 enhet 20

enheter

 

Maks. bolus

Område 0 til 25 enheter
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Standard 10 enheter
 

Vanlig bolus
Området er 0,025 til 25 enheter insulin og begrenses av innstillingen for maksimal
bolus.

Registrering av okklusjon
Når det registreres en okklusjon, utløses alarmen Tilførsel blokkert.
Okklusjonsalarmen utløses når det mangler gjennomsnittlig 2,23 enheter insulin
(standard bolus) eller 1,97 enheter insulin (rask bolus). Denne tabellen viser
registrering av okklusjon ved fire forskjellige situasjoner når det brukes U-100-
insulin.

Dose Minimumstid

før alarm

Gjennomsnittlig

tid før alarm

Maksimumstid

før alarm

bolustilførsel (10 enheter

ved standard hastighet)

71 sekunder 95 sekunder 136 sekunder

bolustilførsel (10 enheter

ved rask hastighet)

9 sekunder 10 sekunder 14 sekunder

basaltilførsel (1,0 e/t) 2,00 timer 2,50 timer 3,80 timer

basaltilførsel (0,025 e/t) 123,38 timer 142,03 timer 178,33 timer

Merk!  Visse faktorer, for eksempel endringer i omgivelsestemperaturen
eller forekomst av luft i slangesettet eller reservoaret, kan forsinke en
okklusjonsalarm.

 

Prosentvis midlertidig basaldose
Standardverdien er 100 prosent av programmert basal. Hvis det for eksempel
leveres seks enheter basalinsulin per dag, vil standard midlertidig basalmengde
være seks enheter per dag.

Område 0 til 200 %

Standard 100 % av programmert basal

Trinn 5 %
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Sikkerhetskontroller
En enkelt feiltilstand fører til at pumpen stopper insulintilførselen. Maksimal
infusjon ved en enkelt feiltilstand er 0,2 enheter.

Pumpens mål
Pumpens mål i centimeter er ikke større enn 9,68 (lengde) x 5,36 (bredde) x 2,49
(dybde).

Pumpens mål i tommer er ikke større enn 3,81 (lengde) x 2,18 (bredde) x 1,01
(dybde).

Pumpens minne
Brukerinnstillingene og pumpeloggen lagres i pumpens minne. Pumpen lagrer 90
dager av loggen for gjennomgang.

Pumpens vekt
Insulinpumpens vekt uten batteri og forbruksartikler er mindre enn 106 gram.

Standardinnstillinger for sensoren

Sensorinnstillinger for høy glukose

Element Standardinn‐

stilling

Grenser Trinn

Varselgrense for

høy SG

13,8 mmol/l 5,6 til 22,2 mmol/l 0,2 mmol/l

Fast varsel for

høy SG

På (kan ikke

slås av)

13,9 mmol/l i tre timer —

Varsel før høy SG Av — —

Varsel ved høy

SG

Av — —

Tid før høy SG 15 minutter 5 til 30 minutter 5 minutter

Stigningsvarsel Av — —
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Sensorinnstillinger for høy glukose

Element Standardinn‐

stilling

Grenser Trinn

Stigningsgrense To oppoverpi‐

ler

• 1 oppoverpil

(0,056 mmol/l/min)

• 2 oppoverpiler

(0,111 mmol/l/min)

• 3 oppoverpiler

(0,167 mmol/l/min)

• Egendefinert grense

(0,050 til 0,275 mmol/l/min)

Utsett høy SG 1 time 5 minutter til 3 timer 5 minutter

Sensorinnstillinger for lav glukose

Element Standardinn‐

stilling

Grenser Trinn

Varselgrense for

lav SG

3,4 mmol/l 2,8 til 5,0 mmol/l 0,2 mmol/l

Fast varsel for lav

SG

På (kan ikke

slås av)

3,0 mmol/l —

Stopp før lav SG Av — —

Stopp ved lav SG Av — —

Varsel før lav SG Av — —

Varsel ved lav SG Av — —

Utsett lav SG 20 minutter 5 minutter til 1 time 5 minutter

Gjenoppta basal-

varsel

Av — —

Innstillinger for SmartGuard-funksjonen

Element Standardinn‐

stilling

Grenser Trinn

SmartGuard Av — —
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Innstillinger for SmartGuard-funksjonen

Element Standardinn‐

stilling

Grenser Trinn

Mål 5,5 mmol/l 5,5 til 6,7 mmol/l 0,6 mmol/l

Autokorreksjon På 6,7 mmol/l —

Midl. mål Av 8,3 mmol/l —

Varighet for midl.

mål

2 timer 30 minutter til 24 timer 30 minutter

 

Lydfrekvens
Den følgende tabellen inneholder en liste over lydsignalene pumpen avgir, og de
tilhørende frekvensene:

Navn på lydsignal Frekvens

Alarm 1655 Hz, etterfulgt av 3310 Hz

Alternativ alarm 1850 Hz

Sirene (økende alarm) 1655 Hz, etterfulgt av 3310 Hz

Varsel 934 Hz

Høy SG 1312 Hz, etterfulgt av 1410 Hz, 1500 Hz, 1619 Hz,

1722 Hz

Lav SG 1722 Hz, 1619 Hz, 1500 Hz, 1410 Hz, 1312 Hz

Tapt SG 1485 Hz, etterfulgt av 1395 Hz, 1320 Hz og 1395 Hz

Meldingslyd 1655 Hz

Stoppmeldingslyd 2100 Hz, etterfulgt av 1800 Hz og 2100 Hz

Påminnelseslyd 934 Hz

Lyd for fylling av slange 1850 Hz

Lyd for bolustilførsel avbrutt 1485 Hz, etterfulgt av 1655 Hz og 1485 Hz

Lyd for innsetting fullført 934 Hz

Lyd for innsetting av reservoar

pågår

1850 Hz

Aktivering av lydbolus 1045 Hz
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Navn på lydsignal Frekvens

Lydbolusøkning, trinn 1 1175 Hz

Lydbolusøkning, trinn 2 1320 Hz

Lydbolusøkning, trinn 3 1395 Hz

Lydbolusøkning, trinn 4 1570 Hz

Lydbolusøkning, trinn 5 1760 Hz
 

IEC60601-1-2, merknad til 4. utgave

IEC60601-1-2, 4. utgave: Spesielle EMC-forholdsregler for
elektromedisinsk utstyr
1. Spesielle forholdsregler for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Dette

utstyret, som brukes på kroppen, er beregnet for bruk i et rimelig bo-,
hjemme-, arbeids- eller offentlig miljø, med vanlige nivåer av utstrålte "E"-felter
(V/m) eller "H"-felter (A/m), som mobiltelefoner, Wi-Fi-nettverk, trådløs
Bluetooth-teknologi, elektriske boksåpnere, mikrobølgeovner og
induksjonsovner. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut
radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til
instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon.

2. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan også påvirke medisinsk
elektrisk utstyr. Hvis du opplever RF-forstyrrelser fra en mobil eller stasjonær
RF-sender, må du flytte deg bort fra RF-senderen som forårsaker forstyrrelsene.

IEC60601-1-2, 4. utgave: 5.2.1.1
MiniMed 780G-systemet skal ikke brukes ved siden av annet elektrisk utstyr. Hvis
slik bruk blir nødvendig, skal MiniMed 780G-systemet observeres for å kontrollere
at systemet fungerer normalt.

Veiledning og fabrikanterklæring
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Veiledning og fabrikanterklæring – elektromagnetisk stråling

Insulinpumpen MiniMed 780G er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet
som er angitt nedenfor. Sørg for at MiniMed 780G-insulinpumpen brukes i et slikt
miljø.

Strålingstest Samsvar Anbefalinger for elektromagnetisk
miljø

RF-stråling

Test: 47 CFR del 15,

kapittel C, avsnitt

15.247 / FCC del 15,

kapittel B, avsnitt

15.109

• 6 dB og 99 %

båndbredder:

samsvarer

• Maksimal

utgangseffekt:

samsvarer

• Uønsket sending

(TX): samsvarer

• Spektral effekttett‐

het: samsvarer

• Stråling ved bånd‐

kant: samsvarer

MiniMed 780G-insulinpumpen må

sende ut elektromagnetisk energi for

å utføre den tiltenkte funksjonen.

Elektronisk utstyr i nærheten kan

påvirkes.

Harmonisk stråling

IEC 61000-3-2

—

Spenningsfluktuasjoner/

flimmerstøy

IEC 61000-3-3

—

RF-stråling

CISPR 11 (2009)+A1

Samsvarer

Gruppe 1, klasse B

MiniMed 780G-insulinpumpen egner

seg til bruk om bord på fly og i alle

institusjoner, inkludert husholdninger

og institusjoner som er direkte koblet

til det offentlige lavspenningsnettet

som forsyner bygninger som brukes

til husholdningsformål.

RTCA DO 160G (2010)

20.5 og 21.5

Samsvarer

■
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Veiledning og fabrikanterklæring – elektromagnetisk immunitet

Insulinpumpen MiniMed 780G er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet
som er angitt nedenfor. Sørg for at MiniMed 780G-insulinpumpen brukes i et slikt
miljø.

Immunitetstest IEC 60601-test‐
nivå

Samsvarsnivå Anbefalinger for elek‐
tromagnetisk miljø

Elektrostatisk utladning

(ESD)

IEC 61000-4-2,

60601-1-2

±8 kV kontakt

±2, 4, 8, 15 kV

luft

±8 kV kontakt

±2, 4, 8, 15 kV

luft

Til bruk i et vanlig

hjemme-, forretnings-

eller sykehusmiljø.

Ledningsforstyrrelser

indusert av RF-felter

3 Vrms

150 kHz til

80 MHz

6 Vrms

ISM-bånd mel‐

lom 150 kHz og

80 MHz

— Kravet gjelder ikke for

dette batteridrevne

utstyret.

Raske elektriske tran‐

sienter/pulser

IEC 61000-4-4

±2 kV

100 kHz repeti‐

sjonsfrekvens

— Kravet gjelder ikke for

dette batteridrevne

utstyret.

Overspenning

IEC 61000-4-5

Linje til linje:

±0,5 kV, ±1 kV

Linje til jord:

±0,5 kV, ±1 kV,

±2 kV

— Kravet gjelder ikke for

dette batteridrevne

utstyret.
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Spenningsfall, korte

avbrudd og spennings‐

variasjoner på strøm‐

forsyningslinjer

IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 syk‐

lus (ved 0°, 45°,

90°, 135°, 180°,

225°, 270° og

315°)

0 % UT; 1 syklus

(ved 0°)

70 % i 25/30

sykluser (ved 0°)

0 % i 250/300

sykluser

— Kravet gjelder ikke for

dette batteridrevne

utstyret.

Elektromagnetisk felt

fra 

nettstrømfrekvens

(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8, IEC

60601-1-2

30 A/m (konti‐

nuerlig felt ved

60 sekunder)

30 A/m

400 A/m i hen‐

hold til IEC

60601-2-24:

1998 

Magnetfelter fra nett‐

strømfrekvensen skal

være på nivåer som er

normale for et vanlig

sted i et vanlig forret‐

nings- eller sykehus‐

miljø.

Nærhetsfelter fra tråd‐

løst RF-kommunika‐

sjonsutstyr

IEC 61000-4-3

IEC

60601-1-2:2014,

tabell 9

IEC

60601-1-2:2014,

tabell 9

Til bruk i et vanlig

hjemme-, forretnings-

eller sykehusmiljø.

Merk! UT er vekselstrømspenningen før testnivået påføres.
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Veiledning og fabrikanterklæring – elektromagnetisk immunitet

Insulinpumpen MiniMed 780G er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet
som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av MiniMed 780G-insulinpumpen
skal sørge for at den brukes i et slikt elektromagnetisk miljø.

Immunitets‐
test

IEC 60601-
testnivå

Samsvars‐
nivå

Anbefalinger for elektromagnetisk
miljø

Utstrålt RF

IEC

61000-4-3

IEC

60601-1-2

EN 301

489-17

10 V/m

80 MHz til

2,7 GHz

80 % AM

ved 1 kHz

10 V/m

80 MHz til

2,7 GHz

80 % AM

ved 1 kHz

Bærbart og mobilt RF-kommunika‐

sjonsutstyr skal ikke brukes nærmere

noen del av MiniMed 780G-insulin‐

pumpen, inkludert kabler, enn den

anbefalte fysiske avstanden på 30 cm

(12 in).

Feltstyrker fra faste RF-sendere, som

fastslått etter en undersøkelse av elek‐

tromagnetisme på driftsstedet, skal

være lavere enn samsvarsnivået for

hvert frekvensområde.

Støy kan forekomme i nærheten av

utstyr som er merket med dette sym‐

bolet:

 

294 Tillegg B

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



Trådløs kommunikasjon
MiniMed 780G-insulinpumpen kommuniserer ved å kobles til en smartenhet.

Driftsfrekvens/modulerings‐

type(r)

2,4 GHz bånd, GFSK

Effektiv utstrålt effekt (ERP) 1,48 mW (1,69 dBm)

Effektiv isotropisk utstrålt effekt

(EIRP)

2,42 mW (3,83 dBm)

 

Identifikasjon av programvare med åpen kilde (open source
software, OSS)
Dette dokumentet identifiserer programvare med åpen kilde som separat kan
kalles opp, kjøres, sammenkobles, tilknyttes eller på annen måte brukes av dette
produktet.

Slik programvare med åpen kilde lisensieres til brukerne i henhold til vilkårene og
betingelsene i den separate programvarelisensavtalen for slik programvare med
åpen kilde.

Din bruk av programvaren med åpen kilde skal helt og holdent styres av vilkårene
og betingelsene i en slik lisens.

Kilde- og objektkoden og gjeldende lisens for eventuell programvare med åpen
kildekode er tilgjengelig på følgende nettsted(er):

• LZ4–komprimeringsbibliotek (v1.9.1): http://www.lz4.org

• SWIG (v3.0.12): http://www.swig.org

• FNV-1 hash-algoritme (v5.1): http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/fnv/
and http://www.isthe.com/chongo/src/fnv/fnv64.c

• CRC32-algoritme: https://opensource.apple.com/source/xnu/xnu 792.13.8/bsd/
libkern/crc32.c
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Symboloversikt

Les brukerhåndboken

Produsent

Produksjonsdato

Siste forbruksdag

Én per eske/pakke

Resirkulering: elektronisk utstyr

Artikkelnummer

Serienummer

Konfigurasjon eller unik versjonsidentifikator

Lagringstemperatur

Fuktighet ved oppbevaring

Ikke MR-sikker: holdes borte fra MR-utstyr

Type BF-utstyr (beskyttelse mot elektrisk støt)

Identifikasjonsnummer for global radiofrekvenssertifisering

Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling

Pumpe: Beskyttet mot effektene av langvarig nedsenking i vann (3,6 meter

eller 12 fot i 24 timer).
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Ordliste
 

adapter Plaststykket som er festet til reservoaret ved levering. Det

brukes til å koble reservoaret til insulinampullen mens

reservoaret fylles med insulin.

aktivitetsbeskyttelse En festeanordning som holder reservoaret på plass under

aktivitet eller når insulinpumpen brukes av et barn.

aktivt insulin Bolusinsulin som tilføres av insulinpumpen, og som

fortsetter å senke blodsukkernivået.

aktivt insulin-tid En Bolus Wizard-innstilling som brukes til å angi hvor

lenge bolusinsulin skal registreres som aktivt insulin.

aktiv modus En modus der pumpens skjerm er slått på.

Startskjermbildet vises med mindre et annet skjermbilde

er i bruk.

alarm Et lydsignal eller en vibrasjon med en melding som

informerer om at insulinpumpen ikke lenger tilfører

insulin. Alarmer krever umiddelbar handling.

alarmlogg En funksjon der det lagres informasjon om nylige alarmer

og varsler.

autokorreksjon En korreksjonsbolus som automatisk tilføres av MiniMed

780G-systemet for å maksimere tiden i området.

Autokorreksjon forekommer kun ved bruk av

SmartGuard-funksjonen.

Ordliste 299
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autom. basal Den automatisk justerte tilførselen av basalinsulin ved

bruk av SmartGuard-funksjonen, basert på de gjeldende

sensorglukoseverdiene.

autom. stopp En funksjon som stopper insulintilførselen og utløser en

alarm hvis det ikke trykkes på noen taster i løpet av et

angitt tidsrom. Insulintilførselen gjenopptas når alarmen

slettes.

Barnesikring En funksjon som begrenser muligheten til å endre alle

innstillinger. Visse funksjoner kan fremdeles utføres, for

eksempel er det mulig å stoppe insulintilførselen, teste

pumpen eller slette alarmer og varsler.

basaldose Innstillingen for mengden kontinuerlig basalinsulin som

skal tilføres per time.

basalinsulin Insulin som kontinuerlig tilføres av insulinpumpen for å

dekke insulinbehovet mellom måltider og under søvn.

basalprogram Et sett med én eller flere basaldoser som dekker en 24-

timers periode.

blodsukkermåler Utstyr som brukes til å måle glukosenivået i blodet.

blodsukkermåler En betegnelse på en hvilken som helst blodsukkermåler.

blodsukker (BS) Glukose som finnes i blodet, og som vanligvis måles

med en blodsukkermåler.

bolushastighet Tilførselshastigheten for bolusinsulin.

bolusinsulin Insulin som brukes til å dekke en forventet økning i

blodsukkernivået på grunn av karbohydrater, eller til å

redusere en høy blodsukkerverdi til målområdet for

blodsukker.

Bolus Wizard-funksjon En funksjon som bruker individuelle Bolus Wizard-

innstillinger til å beregne en anslått bolusmengde basert

på blodsukkerverdi og karbohydratene som angis. Disse

innstillingene omfatter karbohydratforhold,

insulinsensitivitetsfaktor, målområde for blodsukker og

aktivt insulin-tid.

BS Akronym for blodsukker. Du finner mer informasjon

under blodsukker (BS).
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BS-mål Den høye og lave blodsukkerverdien som brukes til

blodsukkerkorreksjon ved bruk av Bolus Wizard-

funksjonen.

CGM Akronym for Continuous Glucose Monitoring

(kontinuerlig glukosemåling). Du finner mer informasjon

under kontinuerlig glukosemåling (CGM).

CT-skanning Akronym for Computed Tomography (skanning med

datatomografi).

daglig logg Informasjon om hendelsene som er lagt inn, eller

handlingene som er utført, ved bruk av insulinpumpen.

diabetisk ketoacidose En alvorlig tilstand som oppstår når insulinnivået er for

lavt, blodsukkernivået blir for høyt og kroppen forbrenner

fett for å produsere energi. Denne prosessen produserer

ketoner som forstyrrer kroppens syre/base-balanse og

kan føre til en mulig livstruende situasjon.

EMC Akronym for Electromagnetic Compatibility

(elektromagnetisk kompatibilitet).

ESD Akronym for Electrostatic Discharge (elektrostatisk

utladning).

forlenget bolus En bolus som tilføres jevnt i løpet av det angitte

tidsrommet.

forvalgt bolus En funksjon som brukes til å stille inn og lagre en bolus

for bestemte måltider eller mellommåltider som inntas

ofte.

forvalgt midl. basal En funksjon som brukes til å stille inn og lagre

midlertidige basaldoser slik at de kan brukes gjentatte

ganger.

Gjenoppta basal-varsel Et varsel som utløses når insulinpumpen har gjenopptatt

tilførselen av basalinsulin automatisk etter en Stopp før

lav SG- eller Stopp ved lav SG-hendelse fordi

sensorglukoseverdiene har oppfylt de nødvendige

kriteriene. Dette varslet utløses alltid hvis tilførselen av

basalinsulin har blitt gjenopptatt fordi den maksimale

stopptiden på to timer har gått.
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GPS Akronym for globalt posisjoneringssystem.

hvilemodus En tilstand der insulinpumpen er fullstendig funksjonell,

men skjermen er mørk. Insulinpumpen går automatisk

inn i hvilemodus når det ikke har vært noen tastetrykk på

ca. to minutter.

høy grense Innstillingen insulinpumpen bruker for å bestemme når

den skal varsle om en tilstand med høy sensorglukose.

innstikksted Stedet på kroppen der slangesettet føres inn.

insulinsensitivitetsfaktor Hvor mye blodsukkeret reduseres med av én enhet

insulin. Insulinsensitivitetsfaktoren brukes til å beregne

korreksjonsbolusmengder.

IV Akronym for intravenøs.

kalibrere Prosessen der det brukes en BS-verdi fra

blodsukkermåleren til å beregne SG-verdier.

kalibreringspåminnelse En påminnelse om å kalibrere sensoren når det er tid for

neste kalibrering.

kanyle Et kort, tynt og bøyelig rør som plasseres i vevet under

huden. Insulin tilføres gjennom kanylen og inn i kroppen.

karb.forhold Antallet gram karbohydrater som dekkes av én enhet

insulin. Karbohydratforholdet brukes til å beregne

bolusmengdene.

kombinasjonsbolus En type bolus der en insulindose tilføres som en

kombinasjon av en vanlig bolus etterfulgt av en forlenget

bolus.

kontinuerlig glukosemåling
(CGM)

Et overvåkingsverktøy der det brukes en glukosesensor

plassert under huden til å kontinuerlig måle mengden

glukose i vevsvæsken.

korreksjonsbolus Insulin som brukes til å redusere en høy blodsukker- eller

sensorglukoseverdi ned til en målverdi.

lav grense Innstillingen insulinpumpen bruker for å bestemme når

den skal varsle om en tilstand med lav sensorglukose og

stoppe insulintilførselen.
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lydbolus En funksjon som tilfører en vanlig bolus ved

forhåndsvalgte trinn, og som kun gir bekreftelser i form

av lyd eller vibrasjon.

lås En funksjon som hindrer utilsiktede tastetrykk.

maks. basaldose Den maksimale mengden basalinsulin som kan tilføres

per time.

maks. bolus Den maksimale bolusmengden som kan tilføres i én

dose.

manuell bolus En funksjon som brukes til å angi og tilføre en

insulindose manuelt.

manuell modus Manuell modus viser til systemfunksjoner som brukes når

SmartGuard-funksjonen er inaktiv.

matbolus En insulindose som tilføres for å dekke en forventet

økning i glukosenivået på grunn av karbohydrater.

midl. basaldose
(midlertidig basaldose)

En funksjon som brukes til midlertidig å øke eller

redusere den gjeldende basaldosen i et angitt tidsrom.

MR Akronym for magnetisk resonanstomografi.

NiMH Akronym for nikkelmetallhydrid.

okklusjon En tilstopping i eller knekk på kanylen eller slangen som

hindrer insulinet i å strømme som det skal.

påminnelse En type varsling som bidrar til å huske en handling.

Påminnelsen Sjekk BS etter
bolus

En påminnelse om å kontrollere blodsukkeret etter

programmering av en bolus. Påminnelsen vises etter et

angitt tidsrom.

påminnelse om bytte av
slangesett

En påminnelse om å bytte slangesettet.

påminnelse om manglende
måltidsbolus

En påminnelse når en bolus ikke er tilført i løpet av det

angitte tidsrommet, som ofte er i forbindelse med

måltider.

reservoar Den lille beholderen som fylles med insulin og settes inn

i insulinpumpen.
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reversere En funksjon som brukes til å returnere stemplet til

utgangsstillingen for å sette inn et nytt reservoar i

insulinpumpen.

RF Akronym for radiofrekvens.

sender Utstyr som kobles til en glukosesensor. Senderen samler

inn data som måles av sensoren, og overfører disse

dataene trådløst til insulinpumpen.

sensitivitet Du finner mer informasjon under insulinsensitivitetsfaktor.

sensorglukose (SG) Glukose som finnes i vevsvæsken, og som måles med en

glukosesensor.

sensor (glukosesensor) Den lille delen av CGM-systemet som føres inn rett

under huden for å måle glukosenivået i vevsvæsken.

serienr. Forkortelse for serienummer.

SG Akronym for sensorglukose. Du finner mer informasjon

under sensorglukose (SG).

slangesett En slange som kobles til reservoaret i den ene enden, og

som har en nål eller kanyle i den andre enden som føres

inn i kroppen. Insulin går fra insulinpumpen, gjennom

slangesettet og inn i kroppen.

SmartGuard-bolusfunksjon En funksjon som hjelper til med å beregne en anbefalt

bolusmengde basert på valgfritt inntak av karbohydrater

og valgfri blodsukker- eller sensorglukosemåling. Én av

eller begge de to valgfrie verdiene kan angis.

SmartGuard-funksjon En funksjon for insulintilførsel som automatisk

kontrollerer tilførselen av basalinsulin for å regulere

blodsukkernivået til en målverdi for sensorglukose.

stempel Den delen av insulinpumpen som griper inn i reservoaret

og fører insulinet gjennom slangen.

stigningsvarsel Et varsel som utløses hvis sensorglukoseverdien stiger

raskt.

stopp Stoppfunksjonene omfatter Stopp før lav SG-funksjonen

og Stopp ved lav SG-funksjonen.
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stopp før lav SG En funksjon som stopper insulintilførselen når sensoren

registrerer at sensorglukoseverdien nærmer seg den

nedre grensen.

stopp tilførsel En funksjon som stopper all insulintilførsel til den

gjenopptas. Bare basalinsulinet startes på nytt når

tilførselen gjenopptas.

stopp ved lav SG En funksjon som stopper insulintilførselen når

sensorglukoseverdien når eller går under den nedre

grensen.

strømsparingsmodus En tilstand der insulinpumpen er fullstendig funksjonell,

men skjermen blir mørk for å spare strøm.

TDD Akronym for total daglig dose.

vanlig bolus En type bolus der det tilføres en hel insulindose

umiddelbart.

varsel Et lydsignal eller en vibrasjon med en melding som

informerer om en situasjon som kanskje krever

oppfølging.

varselgrenser Innstillingene som angir når det skal utløses varsler for

lav og høy sensorglukose.

varsel før lav SG Et varsel som utløses når sensorglukosen nærmer seg

verdien for lav sensorglukose.

varsel ved lav SG Et varsel som utløses når sensorglukoseverdien når eller

går under den nedre grensen.

varslinger Hensikten med alle varslinger er å fange

oppmerksomheten og formidle forskjellige typer

informasjon. Varslinger omfatter alarmer, varsler,

påminnelser og meldinger.

vevsvæske Væsken som omgir cellene i kroppen.
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Stikkordregister
 A
Administrer innstillinger feil-alarm  247
aktivt insulin

om  63
slette  156
vise mengde  35

aktivt insulin-tid
endre  200
om  63

Aktivt insulin slettet-varsel  238
alarmer

Administrer innstillinger feil  247
Autom. stopp  238
Batterifeil  239
Batteri ikke kompatibelt  239
Bolus stoppet  239
Bytt batteriet nå  252
Fyll kanylen?  242
Innsetting ikke fullført  246
Kritisk pumpefeil  240
Lav SG  262
lydvalg  182
Maks. fylling nådd  248
Maks. tilførsel overskredet  241
Medisinsk utstyr  262
om  180, 181
pumpe  237
Pumpefeil  250, 251
Pumpe startet på nytt  252
Reservoar ikke registrert  248
Reversering nødvendig  254
rødt symbol  182

Sett inn batteri  243
Strømbrudd  249
Strømfeil registrert  249
Tast har låst seg  255
Tilførsel blokkert  244, 245, 246
varsellampe  182
Varsel ved lav SG  256

alarmlogg  168
angi BS

for kalibrering  121
i manuell modus  59
i SmartGuard  138

Angi BS nå-varsel  260, 261, 268, 269, 270
autokorreksjon

om  130
stille inn  133

autom. basal  130
Autom. stopp  158
Autom. stopp-alarm  238

B
bakgrunnslys

batteribruk  31
stille inn  151

barnesikring
i SmartGuard  147
om  152
symbol  39

basal
daglig tilførselsmengde  165
dose  51
forvalgt midl. basaldose  187
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logg  165
maks. basaldose  52
midl. basal  54
om  51
oversikt  163
programmer  53
startskjermbildet  35
tilførsel  51

basaldose
om  51

basalprogrammer
endre  192
kopiere  191
legge til  53
om  53
redigere  191
slette  191

Basaltilførsel gjenopptatt
alarm  258
melding  257
varsel  257

batteri
alarm  239, 243, 252
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symbol  36
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blodsukkermåler
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bolus
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forvalgt  210
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innstillinger  197
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logg  165, 166
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SmartGuard  138
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vanlig bolus  68, 70
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Bolus Wizard
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om  60
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modus  59
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startskjermbildet  35
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C
CareLink-opplaster ikke funnet-melding  271
CareLink-programvare  97

D
daglig logg  167
dato

endre  151
oppstartsveiviser  33

displayinnstillinger  151
dose

basal  51
forvalgt midl. basal  187
maks. basal  52
midl. basal  54

E
elektromagnetisk immunitet

om  292
elektromagnetisk stråling

om  291

F
Fant ikke sensorsignal-varsel  265
feilsøking  219

pumpeproblemer  219
sensorproblemer  223

Finner ikke utstyr-varsel  242
forbruksmateriell

reservoar  21
slangesett  21
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Bolus Wizard  201
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endre  212
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tilføre  213
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om  187
redigere  188
starte  189
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sensor  118
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G
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Gjenoppta forlenget bolus-melding  254
Gjenoppta kombinasjonsbolus-melding  253
gjenoppta stoppet tilførsel
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CGM  123
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H
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om  103
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I
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innstillinger
24-timersperiode  45
bolus  197
Bolus Wizard  62
CGM  103
lav SG  104
oppstart  33

innstillinger for høy SG
om  103
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endre  117
om  104
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Lav SG-alarm
beskrivelse  262
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påminnelse  178
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moduser
barnesikring  152
manuell  35
søvn  29

modus for behandling av lav SG
oversikt  167

Mulig signalstøy-varsel  263
mål
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SmartGuard  129

måltidsbolus
i SmartGuard  142
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områder, for innføring av slangesettet  85
oppstartsveiviser

om  33

P
personlige påminnelser  176
programmer, basal

endre  192
kopiere  191, 192
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R
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reservoar
adapter  79
diagram  30
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fylle  78
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klargjøre  75
koble til  78
Lite i reservoar-varsel  247
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stempel  79
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innstillinger for høy SG  103
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informasjon  3
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Tid og dato  151
Velg tidsformat  33
velkomstbilde  33

skjermbildet Basal
om  44

skjermbildet Basalprogrammer
om  44

skjermbildet Oversikt
bolus  165, 166
Bolus Wizard  165
BS  166
modus for behandling av lav SG  167
om  163
oversikt  164
oversikt over insulintilførsel  165
sensor  166
SmartGuard  166
varighet i området  164

slange
bilde  30
fylle  82
Maks. fylling nådd-alarm  248

slangesett
fyll kanylen-alarm  242
fyll slangen  82
føre inn  85
innstikksteder  85
klargjøre  75
om  75
oversikt  30
reservoaralarm  246
type  21

slette
aktivt insulin  156
pumpeinnstillinger  156

slå av lyd på varsler
om  124

SmartGuard
angi en blodsukkerverdi  138
avslutte  146
barnesikringsmodus i  147
betingelser for aktivering  133
bli værende i  144
bolus  138

bolusjusteringer  140
bruke  137
gå tilbake  147
innledning  129
klargjøre  131
meldinger  267
midl. mål  143
om  129
sensorgraf  137
sjekkliste  134
startskjermbildet  136
stille inn  132
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stoppfunksjoner  134
varsler  267

SmartGuard startet-varsel  267
SmartGuard avsluttet-varsel  267, 268
språk

endre  158
stille inn  33

starte
sensor  119

startskjermbildet
CGM  102
manuell modus  35
SmartGuard  136
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om  43
pumpe  44
sensor  44
SmartGuard-sjekkliste  44

statussymboler
barnesikring  39
CGM  102
insulinmengde  37
om  36
sensorens levetid  39
sensorkalibrering  38
tid  35
tilkoblingssymbol  37

stigningsgrense
om  104
stille inn  113
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stigningsvarsel
beskrivelse  264
om  104
stille inn  113

stoppe
bolus  71, 213
insulintilførsel  57

stoppet tilførsel, gjenoppta
automatisk  111
manuelt  118

stoppe insulintilførselen
Autom. stopp  158
i SmartGuard  134
manuelt  57
stopp før lav SG  106
stopp ved lav SG  108

stopp før lav SG
i SmartGuard  134
om  106
stille inn  116
utilgjengelig  109
varsel  266

stopp ved lav SG
alarm  266
i SmartGuard  134
om  108
stille inn  116
utilgjengelig  109

Strømbrudd-alarm  249
Strømfeil registrert-alarm  249
Svakt batteri i pumpe-varsel  246
Svakt batteri i sender-varsel  261
symboler

meny  40
SmartGuard-graf  136
status  36
stopp  109

systemoversikt  30
systemsikkerhet  19

T
Tapt sensor-signal-varsel  261
taster, pumpe  28

Tast har låst seg-alarm  255
tid

endre  151
oppstartsveiviser  151

tid før høy SG
om  104
stille inn  113

tilbehør  22
tilførsel  40
Tilførsel blokkert-alarm  244, 245, 246
total daglig dose  165
trendpiler
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U
utsett høy SG  115
utsett lav SG  117
Utstyr ikke kompatibelt-varsel  241

V
valg

administrer innstillinger  154
basalprogrammer  53
bolushastighet  277
bolustilførsel  60
lyd og vibrasjon  43
selvtest  153
statusskjermbilde  43
vise  151

vanlig bolus
Bolus Wizard  68
eksempel  196
manuell bolus  70
om  68
stoppe  71
tilførsel  68

varighet i området
om  170

varsellampe  183
varsel før høy SG

beskrivelse  256
om  103
stille inn  112

■
 Stikkordregister

Stikkordregister 317

Version: 04-02-2020 PatchIFU_PrinterMarks.xsl Language: nb



varsel før lav SG
beskrivelse  288
om  108
stille inn  116

varsel ved høy SG
beskrivelse  256
om  104
stille inn  112

varsel ved lav SG
alarm  256
om  110
stille inn  116

varsler
Aktivt insulin slettet  238
Angi BS nå  260, 261, 268, 269, 270
Basaltilførsel gjenopptatt  257, 258
Bolus ikke tilført  239
BS ikke mottatt  258
Bytt batteri  252
Bytt sensor  259
Fant ikke sensorsignal  265
Fant ikke utstyr  242
gult symbol  182
Høyt BS  243, 271
Høy SG  261
Kalibrering ikke godkjent  258
Kalibrering ikke utført  263
Lite i reservoar  247
lydvalg  183
Mulig signalstøy  263
Nedlasting langsom  272
om  180, 182
oversikt  182
pumpe  237, 271
Reservoar beregnet  252
Senderbatteri tomt  266
Sensoroppdatering  265
Sensor utgått  264
Sjekk innstillinger  240
Sjekk tilkobling  259
slå av lyd  124
SmartGuard  267
SmartGuard startet  267
SmartGuard avsluttet  267, 268

Stigningsvarsel  264
Stopp før lav SG  266
Stopp ved lav SG  266
Svakt batteri i pumpe  246
Svakt batteri i sender  261
Tapt sensor-signal  261
Utstyr ikke kompatibelt  241
varsellampe  183
Varsel før høy SG  256
Varsel før lav SG  256
Varsel ved høy SG  256
Varsel ved lav SG  256

varslinger
lampe  182
om  176, 180

vedlikehold
kassere pumpen  230
lagre pumpen  228
oppheve blodsukkermålerens

sammenkobling  230
oppheve senderens

sammenkobling  232
rengjøre pumpen  227
ta ut batteriet  233

vibrasjonsinnstillinger  43
vise

informasjon om basaltilførsel  44
logg med pumpeinnstillinger  158
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