
Upptäck ett enkelt sätt att  
hantera din diabetes
insulinpumpen Animas® Vibe®  
och dess CGM*-system.

Insulinpumpbehandling i världsklass 
möter CGM* i världsklass.

*Kontinuerlig glukosmätning
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Hej!
Vi är Animas.

Diabetes behöver inte begränsa dig. Här hos  
Animas gillar vi att säga ja. Ja, du förtjänar den bäs-
ta behandlingen, som finns att få. Ja, du kan fortfa-
rande göra allt du gillar i livet. Vi tror att våra system 
hjälper dig hantera din diabetes.

Vi har gjort stora framsteg under det senaste de-
cenniet. Vi är föregångare när det gäller att utveckla 
insulinpumpar för att göra det enklare än med kon-
ventionell diabetesbehandling. Insulinpump kan 
hjälpa dig att få bättre kontroll, minska risken för 
diabeteskomplikationer och risken för svår hypogly-
kemi, jämfört med dagliga injektioner.1,2

Hur gör vi det? Vi lyssnar. Vi tar hänsyn till alla behov 
och oron hos människor med diabetes och svarar 
med genomtänkta funktioner. Animas® Vibe®-sys-
temet hjälper dig att ta välgrundade beslut genom 
att visa vart ditt blodsocker är på väg, hur snabbt 
samt varna dig så att du i tid kan hantera blodsock-
erförändringar. Att förebygga är bättre än att rea-
gera – ta kontrollen till en helt ny nivå.

Vi tillverkar insulinpumpar. Vi ger tid, 
vägledning och stöd till de människor 
som använder dem.
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Diabetes är vad vi kan.  
Pumpar är vad vi gör.

En insulinpump tillför kroppen kontinuerligt små 
mängder av snabbverkande insulin, så kallat basa-
linsulin. Dessutom kan du vid måltider informera 
pumpen om hur mycket extra insulin som krävs för 
att täcka måltiderna och den levererar en bolusdos 
med bara ett par knapptryckningar.

Ända sedan 1970-talet har insulinpumpar hjälpt 
människor att hantera sin diabetes med större kontroll 
och mer frihet. Idag föredrar hundratusentals av oss 
runtom i världen pumpbehandling istället för dagliga 
injektioner, och förlitar oss på den för att kontrollera de 
exakta mängderna basal- och bolusinsulin som behövs 
för att hålla oss inom målvärdena. Patienter med 
pumpbehandling upplevde förbättrad flexibilitet med 
matvanor, livsstil och sömnmönster.*3

Basal- och bolusinsulin – vad är skillnaden?
Din kropp är nöjd när allt tickar på som vanligt, det 
gäller också dina insulinnivåer. Eftersom personer med 
diabetes har problem med att reglera detta väljer 
många att förlita sig på en insulinpump, som kan pro-

Insulinpumpar levererar insulin på ett sätt som härmar 
insulinutsöndringen från en normal bukspottskörtel.

grammeras till att tillföra basalinsulin mellan måltider 
och under sömnen för att motsvara förändrade behov.

När man äter behövs bolusinsulin för att motsvara 
mängden kolhydrater i maten som du äter. Med bara 
ett par knapptryckningar kan våra pumpar dosera den 
insulinmängd som behövs för att motsvara kolhydrat-
innehållet i maten. Bolusdoser kan också ges för att 
korrigera högt blodsocker mellan måltider.

Strängare kontroll, mer flexibilitet.
Kanske trodde du att sprutor och insulinpennor var de 
enda möjligheterna för att sköta din diabetes. Men 
visste du att studier visat att en insulinpump kan bidra 
till lägre HbA1c-nivåer och stabilisera blodsockret 
bättre än dagliga injektioner?

Det är din diabetes och din rätt att själv ta beslut om 
den. Men om du är osäker, tala med vårdpersonalen för 
att se om behandling med insulinpump är rätt för dig. 

* Jämfört med flera dagliga injektioner (MDI).
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Pumpbehandling
Insulinets dosering  
upp och ner.

Generellt lägre HbA1c-nivåer.1-4

Studier har visat att personer som  
använder insulinpumpar har lägre 
HbA1c-nivåer – ett mått på blodsocker 
över tid – än personer med diabetes som 
tar dagliga injektioner. Detta är viktigt  
eftersom forskning visar att ju lägre HbA1c 
är desto lägre är risken för långsiktiga  
komplikationer.

Mindre glykemisk variabilitet.3,5

Kommer du ihåg de plötsliga höga och 
låga blodsockernivåerna som du upplevt 
med sprutor och pennor? Allt möjligt kan 
påverka blodsockerkontrollen – alltifrån 
stress till sjukdom och resor. 

Mindre risk för svår hypoglykemi.2-4,6,7

Upp till 73 % färre episoder av svår hy-
poglykemi har rapporterats från personer 
som använder en insulinpump jämfört 
med dagliga injektioner.

Baserat på en oberoende klinisk undersökning 
med 354 deltagare med typ 1-diabetes som ge-
nomfördes i EU 2014 bedömde 83 % av de tillfrå-
gade att insulinpumpen Animas® Vibe® var bättre 
än deras tidigare system för insulintillförsel.8

Färre stick behövs.
Ingen gillar injektioner. När du använder 
en insulinpump är mängden stick mycket 
mindre än när du behandlar dig med dag-
liga injektioner. Normalt kan du byta infusi-
onsset var tredje dag jämfört med 12 injek-
tioner över samma period.

Insulin som är i samklang med dig.
Tack vare konsekvent tillförsel av insulin un-
der hela dagen följer insulinpumpbehand-
ling alltid ditt schema vilket innebär att du 
får äta, sova och träna när det passar dig.

5 stora fördelar med insulinpumpbehandling.

1

2

3

4

5

6



Frukost

In
su

lin
e
ff

e
kt

Lunch Middag

Basalinsulin
En kontinuerlig tillförsel 
av insulin som håller 
blodsockernivåerna jämna 
mellan måltiderna.

Bolusinsulin
En måltidsdos insulin för  
att matcha mängden  
kolhydrater i maten.

Mellanmål
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Pumpens grunder.
Utformad för precision. En kompakt motor tillverkad i Schweiz 
levererar exakta insulinmängder från ampullen till kroppen 
genom ett infusionsset. 

Den har konstruerats för att effektivisera den kontinuerliga 
glukosmätningen (CGM) och ger en konsekvent, korrekt bild 
av hur det går för ditt blodsocker. Den är diskret och märks 
knappt.

CGM:s grunder.
CGM står för kontinuerlig glukosmätning. Med en insulinpump 
med CGM-funktion kan du alltid se vad ditt blodsocker gör 
(värden syns inte under den 2 timmar långa startperioden).*

När du har diabetes är det bästa du kan göra att vara förbe-
redd. Med insulinpumpen Animas® Vibe® vid din sida är du 
rustad för att vara just det. Vårt system med CGM-funktion vi-
sar en fullständig vy över toppar, -dalar och förändringshastig-
heten över tid. Informationen kompletterar fingerstickstest-
ningens resultat och kan användas som vägledning för 
behandlingsjusteringar.

Insulinpumpen Animas® Vibe® har anpassningsbara varningar 
om högt och lågt blodsocker, visar förändringar och kan ge en 
fullständigare blodsockerbild.†

Hur insulinpumpen 
Animas® Vibe®  

och CGM-systemet 
fungerar.

* Jämfört med flera dagliga injektioner, eller insulinpumpbehandling med endast BG-testning.
† Du måste bekräfta ditt blodsockervärde med ett fingersticktest innan du vidtar någon åtgärd.
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Hur sensorn fungerar.
Dexcom G4® PLATINUM-sensorn och -sändaren, till-
sammans med din insulinpump Animas® Vibe®, visar 
kontinuerligt glukosvärden (CGM) direkt i pumpen. 
Dexcom G4® PLATINUM-sensorn är för engångs-
bruk. Du för in den under huden på din mage för att 
kontinuerligt följa dina blodsockernivåer i upp till 7 
dagar. Det är mycket viktigt att förstå att blodsocker-
nivåerna i vävnadsvätskan (interstitialvätskan) skiljer 
sig något från  blodsockervärdena i blodet. Så det är 
inte sensorns uppgift att ge dig värdet, den uppgif-
ten tillfaller fortfarande din mätare. Istället övervakar 
sensorn kontinuerligt hur ditt blodsocker uppför sig, 
vilket är något din mätare inte kan göra.

Hur sändaren fungerar.
Sändaren snäpps på plats på sensorplattan av plast 
som sitter fast på den självhäftande tejpen och sen-
sorn. Den sänder trådlöst de värden som sensorn 
mäter till insulinpumpen.

Endast fingerstickstester 
jämfört med CGM.
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Insulinpumpen Animas® Vibe® 
och CGM-systemet.

Barn och insulinpumpbehandling.
För barn så är det aldrig något som följer handboken. 
Det är en konstant inlärningskurva, ett spel med för-
sök och misstag och ofta ganska kaotiskt. Men du 
skulle inte byta det för hela världen och till syvende 
och sist så vill du bara det som är bäst för dem.

Ungar förblir ungar. Och diabetes kommer inte att 
stoppa något barn från att vara den ständigt nyfikna, 
spontana, galna, oberäkneliga lilla person som du 
älskar ovillkorligt. Men det betyder att det ofta krävs 
lite mer tålamod och förståelse för att få dem med på 
noterna och på ett enkelt och vänligt sätt visa dem 
fördelarna med att använda en insulinpump.

Vi vet alla att det som barn gör tidigt i livet påverkar 
deras val och vanor när de blir äldre. Dessutom har 
vår Dexcom G4® PLATINUM-sensor marknadens 
minsta sensor, vilket innebär att den inte bara är ett 
alternativ för konsekvent behandling med insulin-
pump för barn, utan den är också bekväm.

Insulinpumpen Animas® Vibe® och CGM-systemet är 
indicerat för att känna av trender och spåra mönster 
hos personer – äldre än 2 år – med diabetes. 

Du och insulinpumpbehandling.
Du har mycket att göra. Du har ett fullpackat liv – 
ställen du måste vara på, människor du måste träffa. 
Det är därför vi har tagit fram insulinpumpen Animas® 
Vibe® – ett smart system som uppfyller dina behov 
på ett modernt sätt.

Animas® Vibe® märks knappt. Den har ungefär sam-
ma storlek som en mobiltelefon, med avancerad 
självlysande färgskärm med hög kontrast, tre knap-
par för navigering, och en ampull som ska fyllas med 
snabbverkande insulin av användaren.

Baserat på resultaten av en oberoende klinisk 
undersökning med 354 deltagare med typ 1-dia-
betes som genomfördes i EU 2014, förknippades 
användning av insulinpumpen Animas® Vibe® 
med hög behandlingstillfredsställelse och upp-
fattades som en bättre metod för insulindosering 
oavsett tidigare insulinbehandling eller ålder.8
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En närmare  
titt på vår 
insulinpump  
Animas® Vibe®  

Liten och lätt.
Med bara 8,26 x 5,08 x 2,18 cm och ca 105 gram motsvarar 
den ungefär en mobiltelefons storlek och vikt, och kan döljas 
diskret under kläderna. Den behöver ett AA-litiumbatteri*, 
som normalt varar 3–4 veckor.

Färgstark och enkel.
En färgskärm med hög kontrast gör den lättläst†, och våra 
skärmmenyer är enkla att förstå.‡

Dessutom finns den i 5 strålande pumpfärger – du kan välja 
din favorit.

Den är alltid redo för ett dopp.§

Med insulinpumpen Animas® Vibe®  kan du plaska på. Vår 
tåliga pump är vattentät i upp till 24 timmar ner till 3,6 meters 
djup så att du kan duscha, simma och t.o.m. hamna i både ett 
och två skyfall utan att oroa dig för dess funktion.

Bekväm navigering.
Oavsett om du är rädd för teknik eller vän av det digitala 
kommer du att tycka att Animas® Vibe® är enkel att använda. 
Det finns tre huvudknappar för programmering av funktioner, 
genvägar och en belyst skärm för navigering vilket innebär 
att all information du behöver finns inom räckhåll.

* Energizer® Ultimate Lithium AA (1.5V). 
† Baserat på en undersökning från 2011 med 183 användare av insulinpumpen Animas® 2020 var det  

87 % som instämde helt, instämde eller instämde delvis med påståendet ”Färgskärmen är lätt att läsa 
av”. Insulinpumparna Animas® 2020 och Animas® Vibe® har samma färgskärm.

‡ Baserat på en undersökning från 2011 med 183 användare av pumpen Animas® 2020 var det 98 % som 
instämde helt, instämde eller instämde delvis med påståendet ”Skärmmenyerna är lätta att förstå”.

§ CGM-värden kan eventuellt inte sändas från CGM till pumpen medan den är nedsänkt i vatten.
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Den kan finjusteras för att uppfylla dina per-
sonliga behov.
För att med precision klara dina varierade behov 
erbjuder insulinpumpen Animas® Vibe® en liten ba-
salökning (steg om 0,025 E/tim.) för alla tillgängliga 
basaldoser (0,025 E/tim. till 25 E/tim.).

Den är lika unik som du.
Med fyra tillgängliga basalprogram att programme-
ra uppfylls olika insulinbehov.

Dess lilla bolusökning håller alla nöjda.
Exakt dosering är enklare än någonsin med insulin-
pumpen Animas® Vibe® eftersom den erbjuder en 
liten bolusökning (0,05 E) för alla tillgängliga bolu-
sintervall (0,05 E till 35,0 E).

Den är hungrig efter mer.
Tror du att du kommer att begränsas i matintaget 
och måste avstå från alla måltider och mellanmål 
som du älskar när du använder en insulinpump? 
Med Animas® Vibe® kan du direkt i pumpen öppna 
en anpassningsbar matdatabas för att underlätta 
kolhydraträkning och förenkla bolusberäkningar.II

Den följer aktivt med dig.
Vår funktion ”Insulin on Board”* (insulin i kroppen) 
spårar det insulin som fortfarande är aktivt i krop-
pen och tar hänsyn till det vid beräkning av föreslag-
na bolusmängder.

Bolusfunktionen gör beräkningar enklare.
Vill du kunna ge dig en snabb bolus? Tala om för pum-
pen hur mycket insulin du behöver så kommer funktio-
nen Normal bolus att dosera det på en gång.

Äter du en fettrik måltid som absorberas långsam-
mare eller småäter du? Vår kombibolus beräknar 
mängden och delar den, så att en del doseras direkt 
(Normal Bolus) och resten över tid (Förlängd Bolus).

Den är inte petig med infusionsset.
Vår insulinpump är kompatibel med infusionsset 
som använder standardiserade luerlockkopplingar, 
så du är fri att hitta det som passar dig bäst, från 
vårt allt-i-ett-set till våra manuella set.

Nedladdningskapacitet.
Ladda upp dina insulinpumpdata till den säkra  
diasend®-webbplatsen för att se blodsocker- och  
kolhydratvärden analyserade i flera olika typer av 
rapporter.

II Vid användning av programvaran diasend®. 
* Insulin on Board-mängderna (IOB) gäller endast om funktionen har aktiverats på din pump 

och du beräknar rekommenderad bolusstorlek med hjälp av någon av funktionerna ezBG 
eller ezCarb.

Insulinpumpen Animas ® Vibe® i verklig storlek

I en oberoende klinisk undersökning med  
354 deltagare med typ 1-diabetes som ge-
nomfördes i EU 2014 identifierades bolusdo-
sering vid måltider eller mellanmål, varningar 
och larm, säkerhetsfunktioner samt storlek 
som viktiga egenskaper av fler än 90 % av de 
tillfrågade.8
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Rätt infusionsset  
kan vara helt avgörande.

Ditt infusionsset ska vara bekvämt. 
Det är viktigt att du känner dig bekväm med ditt infu-
sionsset. Vi ser alla olika ut, därför är det bra att infusi-
onsseten finns i olika modeller och storlekar. Vi gillar 
särskilt inset™ II och inset™ 30. Här är anledningen.

De är bekväma.
Du behöver ingen separat inserter. Den ingår i infusi-
onssetet, som en förladdad enhet, så att du kan byta 
den med en hand.*

De är användarvänliga.
Allt-i-ett-infusionsset och inserter.

De är säkra.
De hålls på plats med en självhäftande tejp.

De är praktiska.
Du kan tillfälligt koppla ifrån infusionssetet, med ett hör-
bart klick vid anslutningen. 

inset™ II inset™ 30
comfort™/  
comfort™ short

contact™ detach

Kanyler Mjuk Mjuk Mjuk Stål

Införing Rak (90°) Vinklad införing Vinklad införing Rak (90°)

Koppla bort På stället På stället På stället Separat ställe

Självhäftande Inbyggt Inbyggt Inbyggt Inbyggt

Primningsvolym  
för kanyler  
(primningsenhet)

6 mm = 0,3 U
9 mm = 0,5 U

13 mm = 0,7 U
13 mm = 0,7 U
17 mm = 0,7 U

0,0

Införingsmetod Inbyggd inserter Inbyggd inserter Manuell Manuell

Slanglängd
60 cm
110 cm

60 cm
110 cm

60 cm
80 cm
110 cm

60 cm
110 cm

Kanyllängder
6 mm
9 mm

13 mm
13 mm
17 mm

6 mm
8 mm

Tillgängliga färger Rosa, blå, grå Rosa, blå, grå Inte tillämpligt Inte tillämpligt

* Både inset™ II och inset™ 30 kan placeras och sättas in med en hand. När appliceringsnålen ska avlägsnas måste setet inset™ 30 hållas på plats med den andra handen.
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diasend®.
Programvara för  
diabeteshantering.

Varför komplicera det? Med diasend® behöver du 
inte ladda ned något eller installera någon program-
vara. Genast kan du överföra dina Animas® Vibe®-da-
ta till den säkra webbplatsen för omedelbar analys.

diasend® är det webbaserade sättet att hantera och 
granska blodsockerdata från din insulinpump. När 
du väl laddat upp din Animas® Vibe®-statistik lagras 
den på diasend®-webbplatsen och sorteras in i ta-

111111

11111111111

111111

000000000 

000000000 

AKTIVITETS-
SPÅRARE CGM:ERPUMPARMÄTAREMOBILA APPAR

Hem, 
ljuva 
hem

Exakta blodsockerdata för dig och din 
vårdpersonal att granska.

beller och diagram, så att du kan granska hur det går 
för dig och dela den med din vårdpersonal, även 
mellan bokade besök.

Eftersom det krävs färre steg för att granska dina 
data kan du använda din tid bättre och få ut det mes-
ta av varje bokat besök. Analysera allt från mönster, 
trender och problemområden när som helst, var som 
helst – även hemifrån.
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Animas® Vibe® 

-systemet.

diasend®-programvaran.
diasend® är en webbaserad programvara för  
diabeteshantering som ger tillgång till dina data 
när som helst/var som helst. En anpassningsbar 
matdatabas kan laddas ned från diasend® till  
insulinpumpen Animas® Vibe®.

Allt-i-ett-infusionssetet inset™.
Allt-i-ett-infusionssetet inset™ kombinerar inserter 
och infusionsset i en enda bärbar enhet, så att de 
är busenkla att byta när som helst, var som helst – 
faktum är att du kan byta dem med en hand.

diasend®

Kliniken

Ditt hem
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Insulinpumpen Animas® Vibe®.
Inuti varje Animas® Vibe®-insulinpump finns 
det en schweizisk motor som kan dosera  
exakta mängder insulin för att hjälpa dig  
uppfylla kroppens varierade behov.

Kliniken

Dexcom G4® PLATINUM CGM. 
Dexcom G4® PLATINUM-sensorn 
är den mest avancerade som 
finns, och godkänd för att bäras  
i upp till 7 dagar

Blodsockermätare.
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Sätt fart på ditt liv! 
med Animas®.

Detta må vara slutet av broschyren, men det är bara början 
på din resa. Med insulinpumpen Animas® Vibe® kan ditt liv 
vara precis så spännande eller avslappnat som du känner för. 
Vi är fast beslutna att bevisa att diabetes inte ska behöva 
begränsa vem du är. Så, oavsett vad du brinner för, kan du 
fortsätta att vara den bästa versionen av dig själv och njuta av 
varenda dag.

Ta beslutet.
Ta första steget till ett enklare, bekvämare sätt att hantera din 
diabetes i vardagen. Tala med din vårdgivare för att se om 
användning av en insulinpump med CGM är rätt för dig. 

Lär dig.
När du har fått kläm på hur du ska använda din insulinpump 
Animas® Vibe® kan du dra nytta av dess potential och lita på 
att funktionerna tar hand om dina dagliga behov. Vi har alla 
resurser du behöver för att lära dig hur du sätter igång din 
insulinpump och använder ditt infusionsset. 

Få fart på din dag!
Gå dit livet tar dig – oroa dig inte, insulinpumpen Animas® 
Vibe® kan hålla jämna steg! Arbeta, lek, simma†, vandra, hop-
pa på cykeln eller res. Vi har tagit fram insulinpumpen  
Animas® Vibe® så att du kan förbli nyfiken på allt livet har att 
erbjuda dig. Med ett modernt sätt att hantera din diabetes är 
nämligen dagens antal timmar din enda gräns!

* Baserat på en oberoende klinisk undersökning av 354 deltagare med typ 1-diabetes, genomförd i EU 2014.
† CGM-värden kan eventuellt inte sändas från CGM-sensorn till pumpen när den är nedsänkt i vatten.

9 av 10 användare av insulinpumpen Animas® Vibe® skulle 
rekommendera Animas® Vibe®-systemet.8*
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Vill du se en förbättring av dina HbA1c-nivåer?

Varierar tiderna du äter, sover eller tränar på från 
dag till dag?

Låter det bra med bättre blodsockerkontroll dag-
till-dag jämfört med dagliga injektioner? Allt möjligt 
kan påverka bra blodsockerkontroll – alltifrån stress 
till sjukdom och resor.

Skjuter ditt blodsocker i höjden för att sedan sjunka 
snabbare än du vill?

Skulle du vilja använda ett system som hjälper dig 
att upptäcka episoder av hyperglykemi och hy-
poglykemi, och underlättar både akuta och långsik-
tiga behandlingsjusteringar som kan minimera 
dessa förändringar?

Gillar du idén med färre injektioner (byte av infusi-
onsset efter 2–3 dagar, jämfört med flera dagliga 
injektioner)?

Vill du kunna justera ditt insulin för träning istället 
för att ta ett mellanmål, eller kunna korrigera ett 
högt blodsocker?

Om du svarade ”ja” på någon av dessa frågor kan insulin-
pumpbehandling med insulinpumpen Animas® Vibe® vara 
rätt för dig. Prata med din vårdgivare för ytterligare råd.

Ditt liv. 
Din diabetes. 
Dina beslut.

Ställ dig själv följande frågor för att 
avgöra om insulinpumpbehandling  
är rätt för dig 

1

2

3

4

5

6

7
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Avsedd användning.

Animas® Vibe®-systemet består av insulinpumpen Animas® Vibe® 
tillsammans med Dexcom G4® PLATINUM-sensor och -sändare. 
Animas ® Vibe®-systemet är avsett för enpatientbruk av personer 
med diabetes. Insulinpumpen Animas® Vibe® är indicerad för konti-
nuerlig subkutan insulininfusion för hantering av insulinkrävande di-
abetes hos vuxna och barn. Den är avsedd för att ta emot och visa 
data från blodsockersensorn. Systemet är också en enhet för blod-
sockermätning indicerad för att detektera trender och spåra möns-
ter hos personer (2 års ålder och äldre) med diabetes. Systemet är 
avsett för användning av patienter hemma och på sjukvårdsinrätt-
ningar. Systemet är indicerat för användning som en tilläggsenhet 
som kompletterar, inte ersätter, den information som tas emot från 
standardenheter för blodsockermätning i hemmet. Systemet hjälper 
dig att detektera episoder av hyperglykemi och hypoglykemi, och 
underlättar både akuta och långsiktiga behandlingsjusteringar, vil-
ket kan minimera dessa förändringar. Resultaten från Dexcom G4® 
PLATINUM-sensor och -sändare ska tolkas baserat på trender och 
mönster som ses med flera sekventiella avläsningar över tid. 

Kontraindikationer och varningar – Insulinpumpen Animas® 
Vibe®.

Kontrollera med din vårdgivare beträffande dina individuella inlär-
ningsbehov. Försök inte att ansluta till din pump förrän du har lärt dig 
din pump.

 · Felaktig användning av din pump, underlåtenhet att följa anvis-
ningar i bruksanvisningen eller felaktiga/otillräckliga egenvård 
och felsökningsmetoder kan leda till dödsfall eller allvarlig ska-
da. Om det är något du inte förstår eller undrar över, fråga din 
vårdpersonal eller kontakta din lokala Animas-distributör. Se 
Patient-ID-kortet som medföljer insulinpumpen Animas® Vibe® 
för din lokala Animas-distributörs kontaktinformation.

 · Din pump har tagits fram för att tillförlitligt dosera insulin, men 
eftersom din pump endast använder snabbverkande insulin 
kommer du inte att ha långverkande insulin i kroppen. För att 
undvika risken för diabetisk ketoacidos (DKA) för mycket högt 
blodsocker (BG) måste du vara beredd på att ge dig själv en 
insulininjektion om doseringen avbryts av någon anledning.

 · Din pump har tagits fram och kalibrerats för dosering av 
U100-insulin. Användning av insulin med lägre eller högre kon-
centration kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall. 

 · Starta aldrig sekvensen Prime/Rewind på pumpen medan infu-
sionssetet är anslutet till kroppen. Sekvensen Prime/Rewind 
omfattar steg för återställning av pumpmotorn, laddning av en 
insulinampull, åtdragning av ampullocket och primning av infu-
sionssetets slang. Om du inte avlägsnar infusionssetet från 
kroppen innan du utför dessa steg kan för mycket insulin tillfö-
ras, vilket kan leda till skada eller dödsfall. Om pumpen skadas 
invändigt kan mängden insulin som tillförs oavsiktligt bli bety-
dande. Detta kan leda till allvarlig skada eller dödsfall på grund 
av hypoglykemi.

 · Pumpen och pumptillbehören innehåller smådelar som kan  
utgöra en kvävningsrisk för små barn. Om de förtärs eller sväljs 
kan dessa små komponenter orsaka inre skada eller infektion. 
Batterierna, till exempel, innehåller kemikalier som kan vara 
särskilt skadliga för barn.

 · För viktig säkerhetsinformation om pumpbehandling och an-
vändningen av insulinpumpen Animas® Vibe®, fråga din vårdgi-
vare och se bruksanvisningen för Animas® Vibe®. 

Kontraindikationer och varningar – Dexcom G4® PLATINUM-
sensor och -sändare.

 · Dexcom G4® PLATINUM-sensorn och -sändaren ersätter inte 
en blodsockermätare (BG). Du bör alltid använda BG-värdet 
från din BG-mätare för behandlingsbeslut, t.ex. hur mycket in-
sulin du bör ta.

 · Dexcom G4® PLATINUM-sensorn och -sändaren måste avlägs-
nas före magnetisk resonanstomografi (MRI), skiktröntgen eller 
diatermibehandling. Dexcom G4® PLATINUM-sensorn och 
-sändaren har inte testats under MRI eller skiktröntgen eller 
med diatermibehandling, och det är okänt om de orsakar sä-
kerhets- eller prestandaproblem.

 · Om läkemedel som innehåller acetaminofen (paracetamol) tas 
medan sensorn bärs kan det felaktigt höja din sensors blod-
sockervärden. Felaktighetsnivån beror på mängden aktiv ace-
taminofen (paracetamol) i kroppen.

 · Använd inte Dexcom G4® PLATINUM-sensorn och -sändaren 
förrän du har lärt dig eller sett utbildningsmaterialet som med-
följer din sensor/sändare.
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 · BG-värdet från din BG-mätare ska användas för behandlings-
beslut, t.ex. hur mycket insulin du bör ta. Dexcom G4® 

PLATINUM-sensorn och -sändaren ersätter inte en BG-mätare. 
BG-värden kan avvika från sensorns blodsockervärden. 
Blodsockerändringarnas riktning och hastighet, och trenddia-
grammet från din Dexcom G4® PLATINUM-sensor och -sända-
re, och skärmen på din pump ger ytterligare information som 
hjälper dig vid dina diabeteshanteringsbeslut.

 · Symtom på högt och lågt blodsocker bör inte ignoreras. Om 
din sensors blodsockervärden inte stämmer med dina symtom 
bör du mäta ditt BG med en BG-mätare.

 · Din sensors blodsockervärden kan vara felaktiga om du kalibre-
rar mer sällan än var 12:e timme.

 · Sensorer kan i sällsynta fall spricka. Om en sensor går sönder 
och det inte syns någon del av den ovanpå huden ska du inte 
försöka ta bort den. Uppsök läkare om du har symtom på infek-
tion eller inflammation – rodnad, svullnad eller smärta – vid 
stickstället. Om sensorn går sönder ska du meddela din lokala 
Animas-distributör. Se Patient-ID-kortet som medföljer insulin-
pumpen Animas® Vibe® för din lokala Animas-distributörs kon-
taktinformation.

 · Dexcom G4® PLATINUM-sensor och -sändare ÄR INTE  
GODKÄND FÖR ANVÄNDNING av gravida kvinnor och perso-
ner som får dialys.

 · Sensorplaceringen under huden ÄR INTE GODKÄND på  
annan plats än magen (buken) eller, om patienten är mellan  
2 till 17 år, magen/övre delen av skinkorna.

 · Om sändarens hölje är skadat/sprucket ska du INTE använda 
den, eftersom detta kan leda till elektrisk säkerhetsrisk eller 
funktionsfel.

 · Sensorn och sändaren innehåller smådelar som kan utgöra en 
kvävningsrisk. Håll sändarlådan borta från småbarn, eftersom 
den innehåller en magnet som inte bör sväljas.

 · Animas® Vibe®-systemet gör inga automatiska insulinjuste-
ringar baserat på CGM-värden. Du måste ta ett blodsocker-
test i fingertoppen med din blodsockermätare och använda 
det blodsockervärdet för att fatta beslut som avser insulin  
eller behandling. Beslut om insulintillförsel ska inte fattas  
endast baserat på resultaten från Dexcom G4® Platinum  
sensor och sändare.
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Läs mer på www.pharmanova.fi

Pharmanova Oy
Linnankoskigatan 32
06100 Borgå
Finland

Telefon: 020 761 9670
Fax: 020 761 9671
www.pharmanova.fi

Alla produktnamn och varumärken tillhör sina respektive ägare.
Bilder av Animas-användare används här endast i illustrationssyfte. 
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