
Löydä helppo tapa 
diabeteksen hallintaan 
Animas® Vibe® -insuliinipumpulla 
ja CGM*-järjestelmällä.

Huippuluokan insuliinipumppuhoito 
yhdistyy huippuluokan CGM-järjestelmään*.

*Jatkuva glukoosiseuranta
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Hei.
Me olemme  
Animas.

Diabeteksen ei tarvitse määrittää elämääsi. Anima-
sin päämääränä on antaa sinulle mahdollisuuksia. 
Sinulla on oikeus päättää, mikä on paras käytettävis-
sä oleva hoitopolku. Voit edelleen tehdä kaikkea, 
mistä nautit elämässäsi. Haluamme suunnitella jär-
jestelmiä, joilla voit tehostaa diabeteksesi hallintaa.

Olemme saavuttaneet valtavia edistysaskelia 
kuluneella vuosikymmenellä. Olemme edelläkävijä 
insuliinipumppuinnovaatioiden luomisessa päämää-
ränämme yksinkertaistaa perinteisiä diabeteshoitoja. 
On osoitettu, että insuliinipumput voivat auttaa sinua 
hallitsemaan sairauttasi paremmin. Tämä vähentää 
diabeteksen aiheuttamien komplikaatioiden sekä 
vakavan hypoglykemian riskiä monipistoshoitoon 
verrattuna.1,2

Miten sen teemme? Me kuuntelemme. Otamme 
huomioon kaikki diabetespotilaiden huolet ja tar-
peet, ja vastaamme niihin tarkkaan harkituilla laiteo-
minaisuuksilla. Animas® Vibe® -järjestelmä antaa si-
nulle varmuutta tehdä tietoon perustuvia päätöksiä: 
näet, mihin suuntaan glukoosiarvosi on menossa ja 
kuinka nopeasti, ja järjestelmä antaa sinulle muistu-
tuksen ennakoivista toimista glukoosivaihteluiden 
hallintaa varten. Ennaltaehkäiseminen on parempi 
ratkaisu kuin jo tapahtuneeseen reagoiminen.

Valmistamme insuliinipumppuja. 
Palvelemme pumppujen käyttäjiä 
tarjoten neuvoja ja tukea.
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Me tunnemme diabeteksen.
Olemme pumppujen 
asiantuntijoita.

Insuliinipumppu annostelee jatkuvasti pieniä määriä 
nopeavaikutteista insuliinia kehoon. Tämä tunnetaan 
nimellä perusinsuliinin infuusio. Lisäksi voit antaa 
ruokailun yhteydessä pumpulle tiedot, kuinka paljon 
lisäinsuliinia tarvitaan aterioiden takia, ja pumppu 
annostelee insuliiniboluksen vain muutamalla 
painikkeen painalluksella.

Insuliinipumput ovat auttaneet ihmisiä hallitsemaan 
diabetesta tarkemmin ja antaneet heille vapautta jo 
1970-luvulta asti. Tänään sadattuhannet ihmiset 
ympäri maailmaa valitsevat pumppuhoidon useiden 
päivittäisten pistosten sijaan. Näin he pystyvät 
hallitsemaan perus- ja bolusinsuliinin tarkkoja määriä 
pysyäkseen tavoitetasolla. Pumppuhoitoa saavien 
potilaiden kokemuksen mukaan joustavuus 
ateriatottumusten, elämäntyylin ja nukkumisen 
suhteen on parantunut.*3

Perus- ja bolusinsuliini – mikä niiden ero on?
Kehosi on onnellinen, kun kaikki toimii rutiininomai-
sesti. Tämä pätee myös insuliinitasoihin. Koska 
diabetes vaikuttaa insuliinitasojen vakauteen, mo-
net valitsevat insuliinipumpun, joka voidaan ohjel-

Insuliinipumput annostelevat insuliinia tavalla, joka 
jäljittelee insuliinin vapautumista terveestä haimasta.

moida annostelemaan perusinsuliinia säännöllisin 
välein aterioiden välillä ja unen aikana vaihteleviin 
tarpeisiin.

Ruokaillessa tarvitaan bolusinsuliinia vastaamaan 
syötyjen aterioiden hiilihydraattimäärää. Pumppum-
me antavat vain muutaman painikkeen painalluksel-
la sen insuliinimäärän, joka vastaa ruuan sisältämää 
hiilihydraattien grammamäärää. Bolusannoksia an-
netaan myös korkean verensokerin korjaamiseksi 
aterioiden välillä.

Parempi kontrolli, enemmän joustavuutta.
Olet ehkä luullut, että neulat ja insuliinikynät ovat 
ainoat vaihtoehdot diabeteksen hallintaan. Tiesitkö, 
että tutkimuksissa on osoitettu, että insuliinipumpun 
käyttö voi auttaa saavuttamaan matalammat 
HbA1c-tasot ja vakauttamaan verensokerin 
paremmin kuin lukuisat päivittäiset pistokset?

Kyseessä on oma sairautesi, joten päätöksen teet 
sinä itse. Jos olet epävarma, keskustele hoitohenki-
lökunnan kanssa siitä, sopisiko insuliinipumppuhoi-
to sinulle. 
* Verrattuna monipistoshoitoon (MDI).
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Pumppuhoito
Insuliinitason vaihtelut.

Yleisesti alentuneet HbA1c-tasot.1-4

Tutkimuksissa on osoitettu, että 
insuliinipumppuja käyttävillä ihmisillä on 
matalammat HbA1c-tasot (verensokerin 
määrä pitemmällä aikavälillä) kuin 
monipistoshoitoa saavilla potilailla. Tämä 
on tärkeää, sillä tutkimuksissa on osoitettu, 
että mitä matalampi HbA1c on, sitä 
pienempi on pitkäaikaiskomplikaatioiden 
kehittymisen riski.

Tehokas verensokeritason hallinta.3,5

Muistatko äkilliset verensokerin nousut ja 
laskut, joita sinulla esiintyi neula- ja 
kynähoidoissa? Monenlaiset asiat voivat 
vaikuttaa verensokerin hallintaan – stressi, 
sairastuminen, matka jne. 

Pienentynyt vakavan hypoglykemian 
riski.2-4,6,7

Insuliinipumppua käyttävillä henkilöillä on 
raportoitu jopa 73  % vähemmän vakavia 
hypoglykemioita päivittäisiin pistoksiin 
verrattuna.

EU:n alueella vuonna 2014 tehdyssä riippu-
mattomassa kliinisessä kyselytutkimuksessa, 
johon osallistui 354 ykköstyypin diabetesta 
sairastavaa potilasta, 83  % tutkimukseen 
vastanneista arvioi, että Animas® Vibe® 
-insuliinipumppu on parempi kuin heidän 
aiempi insuliininannostelujärjestelmänsä.8

Vähemmän päivittäisiä pistoksia.
Kukaan ei pidä neuloista. Insuliinipumppua 
käyttäessäsi neulojen käyttömäärä on 
paljon pienempi kuin monipistoshoidossa. 
Tyypillisesti saatat tarvita yhden 
infuusiosetin vaihdon kolmen päivän välein 
verrattuna 12 pistokseen monipistoshoi-
dossa samana aikana.

Insuliini sinun aikataulusi mukaan.
Insuliinin tasaisen vapautumisen ansiosta 
päivittäinen insuliinipumppuhoito noudat-
taa sinun aikatauluasi. Syöminen, nukkumi-
nen ja liikunta voi tapahtua joustavasti aina 
sinulle sopivana aikana.

Insuliinipumppuhoidon viisi merkittävää etua.
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Perusinsuliini
Jatkuva insuliinivirtaus 
verensokeritasojen pitämiseksi 
vakaina aterioiden välillä.

Bolusinsuliini
Aterianaikainen insuliiniannos, 
joka vastaa ruuan hiilihydraat-
tigrammojen määrää.

Välipala
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Pumpun perustoiminta.
Suunniteltu tarkkuutta silmälläpitäen. Kompakti sveitsiläinen 
moottori annostelee tarkat insuliinimäärät säiliöstä kehoosi 
infuusiosetin kautta. 

Pumppu on suunniteltu koko jatkuvan glukoosiseurannan 
(CGM) prosessin virtaviivaistamiseen ja antamaan 
johdonmukaisen, tarkan kuvan kehosi glukoosin toiminnasta. 
Se on hienovarainen ja huomaamaton.

CGM:n perustoiminta.
CGM tarkoittaa jatkuvaa glukoosiseurantaa. Kun sinulla on 
CGM-käytön mahdollistava insuliinipumppu, voit nähdä, 
miten glukoosisi toimii (glukoosiarvot eivät ole nähtävillä 
2 tunnin käyttöönottojakson aikana).*

Diabeteksen hallinnassa valmiina oleminen on olennaista. 
Animas® Vibe® -insuliinipumpun kanssa voit toimia juuri siten. 
CGM-käytön mahdollistava laite antaa kattavan kuvan 
glukoositasojen vaihteluista sekä muutoksen nopeudesta 
ajan mittaan. Nämä tiedot täydentävät sormenpäänäytteestä 
saatavia mittaustuloksia ja niiden avulla hoitoa on 
mahdollista säätää.

Animas® Vibe® -insuliinipumpussa on räätälöitävät, korkeista 
ja matalista glukoositasoista ilmoittavat hälytykset, joiden 
ansiosta saat kattavamman kuvan glukoositasoistasi.†

Miten Animas® Vibe® 

-insuliinipumppu 
ja CGM-järjestelmä 
toimivat.

* Verrattuna monipistoshoitoon tai insuliinipumppuhoitoon vain verensokerimittausta käyttäen.
† Glukoosilukemasi on varmistettava sormenpäänäytteestä ennen muutosten tekemistä.
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Miten anturi toimii.
Kun Dexcom G4® PLATINUM -anturi ja -lähetin on 
lisätty Animas® Vibe® -insuliinipumppuun, pumppu 
mahdollistaa jatkuvan glukoosiseurannan (CGM) 
raportoinnin. Dexcom G4® PLATINUM -anturi on 
kertakäyttöinen yksikkö, joka asetetaan vatsan 
alueen ihon alle glukoositasojen jatkuvaa seurantaa 
varten jopa 7 päivän ajan. On erittäin tärkeää 
huomata, että kehosi kudosnesteen (soluvälinesteen) 
glukoositasot ovat hieman erilaiset kuin 
verensokeritasot. Anturin tarkoitus ei ole kertoa, 
mikä verensokerisi on, vaan siitä huolehtii edelleen 
mittarisi. Sen sijaan anturi seuraa glukoosisi toimintaa 
jatkuvasti, mitä taas mittarisi ei pysty tekemään.

Miten lähetin toimii.
Lähetin kiinnittyy paikalleen muoviseen 
anturikapseliin, joka on kiinnitetty liimapintaan ja 
anturiin. Lähetin lähettää anturin mittaamat 
glukoosilukemat insuliinipumppuun langattomasti.

Pelkkä sormen-
päänäytteen testaus 
CGM:ään verrattuna.
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Pelkkä sormen-
päänäytteen testaus 
CGM:ään verrattuna.
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Animas® Vibe® -insuliinipumppu 
ja CGM-järjestelmä.

Lapset ja insuliinipumppuhoito.
Lasten kanssa mikään ei mene niin kuin oppikirjassa. 
Oppimiskäyrä on jatkuva, ja siihen sisältyy yritystä 
ja  erehdystä, ja usein vähän kaaostakin. Siitä 
huolimatta haluat loppujen lopuksi heille kuitenkin 
vain kaikkein parasta.

Lapset ovat lapsia. Diabetes ei tee heistä yhtään 
vähemmän uteliaita, spontaaneja, hupsuja, 
arvaamattomia pikku ihmisiä, joita niin ehdoitta 
rakastat. Se kuitenkin tarkoittaa sitä, että tarvitaan 
usein vähän enemmän kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, 
jotta lapset oppivat insuliinipumpun käytön edut 
yksinkertaisesti ja mukavalla tavalla.

Tiedämme kaikki, että varhain lapsuudessa tehdyt 
asiat vaikuttavat ihmisten valintoihin ja tapoihin 
myöhemminkin. Dexcom G4® PLATINUM -anturissa 
on myös markkinoiden pienin sisäänvientineula, 
mikä tarkoittaa, että se ei ole vain lapsille sopiva ja 
johdonmukainen insuliinipumppuhoito vaan myös 
miellyttävä käytössä.

Animas® Vibe® -insuliinipumppu ja CGM-järjestelmä 
on tarkoitettu diabetespotilaiden (2-vuotiaat ja sitä 
vanhemmat) trendien ja mallien seuraamiseen. 

Sinä ja insuliinipumppuhoito.
Olet kiireinen. Elät täysipainoista elämää – paljon 
tapahtumia ja tapaamisia. Siksi kehitimme Animas® 
Vibe® -insuliinipumpun – älykkään laitteen, joka 
täyttää tarpeesi nykyaikaisella tavalla.

Animas® Vibe® on hienovarainen. Noin 
matkapuhelimen kokoinen laite, jossa on edistynyt 
(viimeisimmän tekniikan mukainen) suurikontrastinen 
itsevalaiseva värinäyttö. Laitteessa on kolme 
painiketta valikoissa siirtymiseen sekä säiliö, jonka 
käyttäjä täyttää nopeavaikutteisella insuliinilla.

EU:n alueella vuonna 2014 tehdyn riippumattoman 
kliinisen kyselytutkimuksen, johon osallistui 
354 ykköstyypin diabetesta sairastavaa potilasta, 
tulosten perusteella Animas® Vibe® -insuliini-
pumpulla oli korkea hoitotyytyväisyys, ja sitä 
pidettiin parempana insuliinin annostelumene-
telmänä aiemmasta insuliinihoitomuodosta tai 
iästä riippumatta.8
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Animas® Vibe® 
-insuliinipumpun 
yksityiskohdat.

Pieni ja kevyt.
Koska pumpun koko on vain 8,26 x 5,08 x 2,18 cm ja paino 
noin 105 grammaa, se on suunnilleen matkapuhelimen 
kokoinen ja huomaamaton vaatetuksen alla. Siihen tarvitaan 
yksi AA-litiumparisto*, joka kestää tyypillisesti 3–4 viikkoa.

Kirkas ja helppo.
Suurikontrastinen värinäyttö on helppolukuinen†, samalla kun 
valikot ovat helposti ymmärrettäviä.‡

Lisäksi pumppu on saatavana 5 kirkkaassa värissä – voit 
valita mieleisesi.

Laite ei pelkää vettä.§

Animas® Vibe® -insuliinipumpun kanssa voit loiskutella, aivan 
kirjaimellisesti. Kestävä laitteemme on vesitiivis jopa 24 tunnin 
ajan 3,6 metrin syvyydessä – voit siis käydä suihkussa, uida ja 
jopa kastua kaatosateessa ilman huolta laitteen 
toimintakyvystä.

Kätevä valikoissa siirtyminen.
Animas® Vibe® on helppokäyttöinen, olitpa sitten 
teknologiakammoinen tai diginörtti. Ohjelmointitoimintoja, 
pikavalikkoja ja korostettua näyttösiirtymistä varten on kolme 
pääpainiketta. Näin kaikki tarvitsemasi tiedot ovat 
sormenpäidesi ulottuvilla.

* Energizer® Ultimate -litiumparisto AA (1,5 V). 
† Perustuu vuonna 2011 toteutettuun kyselytutkimukseen, joka tehtiin 183:lle Animas® 2020 -insuliinipumpun 

käyttäjälle, joista 87 % oli täysin samaa mieltä, samaa mieltä tai jonkin verran samaa mieltä seuraavan 
väitteen kanssa: ”Värinäyttö on helppolukuinen.” Animas® 2020- ja Animas® Vibe® -insuliinipumpussa 
on samanlainen värinäyttö.

‡ Perustuu vuonna 2011 toteutettuun kyselytutkimukseen, joka tehtiin 183:lle Animas® 2020 -pumpun 
käyttäjälle, joista 98 % oli täysin samaa mieltä, samaa mieltä tai jonkin verran samaa mieltä 
seuraavan väitteen kanssa: ”Näytön valikot ovat helposti ymmärrettäviä.”

§ CGM-lukemia ei voi siirtää CGM:stä pumppuun, kun laite on vedessä.
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Laite voidaan hienosäätää omien tarpeidesi 
mukaiseksi.
Animas® Vibe® -insuliinipumpussa on pieni 
perusinsuliininopeuden lisäysväli (0,025 U/h) 
kaikilla  käytössä olevilla perusinsuliininopeuksilla 
(0,025 U/h – 25 U/h).

Laite on yhtä ainutlaatuinen kuin sinäkin.
Ohjelmointiin on käytettävissä neljä erilaista 
perusnopeusprofiilia, joiden avulla huolehditaan 
erilaisista insuliinitarpeista.

Laitteen pieni boluksen säätöväli on kaikkien 
mieleen.
Tarkka annostelu on Animas® Vibe® -insuliinipum-
pulla helpompaa kuin koskaan, koska siinä on pieni 
boluksen säätöväli (0,05 U) kaikilla käytössä olevilla 
bolusalueilla (0,05 U – 35,0 U).

Entistä joustavampi.
Ajatteletko, että syöminen rajoittaa elämääsi ja että 
sinun pitää luopua suosikkiaterioistasi ja välipaloista 
insuliinipumppua käytettäessä? Animas® Vibe® 
-insuliinipumpussa käytössäsi on räätälöitävä 
ruokatietokantaII. 

Se seuraa elimistöäsi aktiivisesti.
”Bolusinsuliinia jäljellä”* -ominaisuudella seurataan 
kehossa aktiivisena olevan insuliinin määrää, joka 
huomioidaan laskettaessa suositeltuja bolusmääriä.

Erikoisominaisuudet helpottavat 
bolusannostelua.
Tiedätkö oman boluksesi? Normaalibolus-
toiminnon avulla voidaan laskea tarvittava 
insuliinimäärä ja annostella se kerralla.

Onko pöydässä hitaasti imeytyvä rasvainen ateria 
vaiko kevyempää ruokaa? Yhdysbolus-toiminto 
laskee ja jakaa määrän, jolloin osa annostellaan heti 
(normaalibolus) ja loput pitemmän ajan kuluessa 
(jatkettu bolus).

Infuusiosetin valinta on vapaa.
Insuliinipumppumme on yhteensopiva kaikkien luer 
lock -liittimellä varustettujen infuusiosettien kanssa, 
joten voit valita itsellesi parhaiten sopivan. Valittavissa 
on yhdistelmäsettejä ja manuaalisia settejä.

Lataustoiminto.
Siirrä insuliinipumppusi tiedot suojatulle 
diasend®-verkkosivustolle, josta voit katsoa veren-
sokeri- ja hiilihydraattiarvoja monista erityyppisistä 
raporteista.

II Käytettäessä diasend®-ohjelmistoa. 
* Bolusinsuliinia jäljellä (IOB) -määrät ovat päteviä vain, jos ominaisuus on aktivoitu 

pumpussa ja ezBG- tai ezCarb-ominaisuutta käytetään ehdotetun bolusmäärän laskemiseen.

Animas® Vibe® -insuliinipumpun todellinen koko

EU:n alueella 2014 tehdyssä riippumattomassa 
kliinisessä kyselytutkimuksessa, johon osallistui 
354 ykköstyypin diabetesta sairastavaa 
potilasta, yli 90 % vastaajista määritti aterian 
tai välipalan aikaisen bolusannostelun, 
laitteen varoitukset sekä hälytysten 
turvajärjestelmän ”tärkeiksi” ominaisuuksiksi.8
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Oikea infuusiosetti 
voi olla ratkaiseva tekijä.

Ole sinut oman infuusiosettisi kanssa. 
On tärkeää, että infuusiosetin käyttö on miellyttävää. 
Me olemme kaikki erilaisia, joten myös infuusiosettejä 
on saatavilla erimuotoisia ja -kokoisia. Erityisesti 
inset™ II- ja inset™ 30 -setit ovat erinomaisia 
valintoja. Kerromme tässä syyt.

Ne ovat käytössä mukavia.
Et tarvitse erillistä asetinta. Asetin on osa 
infuusiosettiä yhtenä esiladattuna yksikkönä, joten 
voit vaihtaa setin vain yhtä kättä käyttäen.*

Ne ovat helppokäyttöisiä.
Yhdistelmäsetti ja asetinlaite.

Ne ovat turvallisia.
Ne pysyvät paikallaan liimapinnan avulla.

Ne ovat käytännöllisiä.
Voit irrottaa setin väliaikaisesti. Kuulet napsahduksen 
aina, kun kytket setin takaisin. 

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

contact™ detach

Kanyyli Pehmeä Pehmeä Pehmeä Teräsneula

Asettaminen Kohtisuoraan asetettava (90°) Viistoon asetettava Viistoon asetettava Kohtisuoraan asetettava (90°)

Irrotus Asetuskohdassa Asetuskohdassa Asetuskohdassa Erillisessä kohdassa

Liimapinta Setissä valmiina Setissä valmiina Setissä valmiina Setissä valmiina

Kanyylin täyttötilavuus 
(täyttöyksiköt)

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

Asetusmenetelmä Kiinteä asetin Kiinteä asetin Manuaalinen Manuaalinen

Letkun pituus
60 cm
110 cm

60 cm
110 cm

60 cm
80 cm
110 cm

60 cm
110 cm

Kanyylin pituudet
6 mm
9 mm

13 mm
13 mm
17 mm

6 mm
8 mm

Värivalikoima Pinkki, sininen, harmaa Pinkki, sininen, harmaa Ei sovellu Ei sovellu

* Sekä inset™ II- että inset™ 30 -setti voidaan asettaa vain yhtä kättä käyttäen. Kun sisäänvientineulaa poistetaan, inset™ 30 edellyttää setin pitämistä paikallaan toisella kädellä.
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diasend®.
Diabeteksen 
tietohallintaohjelmisto.
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MOBIILISOVEL-
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Miksi tehdä asioista monimutkaisia? diasend®-
ohjelmistoa käytettäessä ei tarvitse ladata mitään 
eikä asentaa ohjelmistoja. Voit siirtää Animas® Vibe® 
-tiedot suoraan turvalliselle verkkosivustolle 
välitöntä analyysiä varten.

diasend® on verkkopohjainen tapa hallita ja 
tarkastella insuliinipumppusi verensokeritietoja. 
Kun  lataat Animas® Vibe® -tilastotiedot, ne 
tallennetaan diasend®-verkkosivustolle ja lajitellaan 

Tarkat verensokerin tiedot itsesi ja 
terveydenhoitohenkilökunnan tarkasteltavaksi.

kaavioiksi ja graafeiksi. Voit tarkastella ja jakaa tietosi 
hoitohenkilöstön kanssa myös vastaanottokäyn-
tien välillä.

Koska tietojesi tarkastelu edellyttää vähemmän vai-
heita, ajankäyttösi tehostuu ja saat vastaanotto-
käynneistä enemmän irti. Voit analysoida kaikki asiat 
malleista, trendeistä ja ongelmakohdista milloin 
vain ja missä vain – jopa kotoa käsin.
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Animas® Vibe® -järjestelmä.

diasend®-ohjelmisto.
diasend® on verkkopohjainen diabeteksen 
tietohallintaohjelmisto, jonka avulla saat omat 
tietosi käyttöösi milloin vain ja missä vain. 
Räätälöitävä ruokatietokanta voidaan ladata 
diasend®-ohjelmistosta Animas® Vibe® 
-insuliinipumppuun.

inset™-yhdistelmäsetit.
inset™-yhdistelmäseteissä asetin ja infuusiosetti 
on yhdistetty yhdeksi kannettavaksi yksiköksi, 
joten ne voidaan vaihtaa kätevästi milloin tahansa 
ja missä tahansa, ja ne voidaan asettaa paikalleen 
yhdellä kädellä.

diasend®

Klinikka

Koti
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Animas® Vibe® -insuliinipumppu.
Jokaisen Animas® Vibe® -insuliinipumpun 
sisällä on sveitsiläinen moottori, joka 
pystyy annostelemaan insuliinia tarkoin 
yksikkövälein kehon vaihtelevien 
tarpeiden mukaisesti.

Klinikka

Dexcom G4® PLATINUM CGM. 
Dexcom G4® PLATINUM -anturi 
on edistynein saatavilla oleva 
anturi, joka on hyväksytty 
jopa 7 päivän käyttöön.

Verensokerimittarit.
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Lisäenergiaa 
elämääsi 
Animas®-tuotteilla.

Esitteemme alkaa olla lopussa, mutta sinun matkasi on vasta 
alkamassa. Animas® Vibe® -insuliinipumpun avulla voit tehdä 
elämästäsi niin aktiivisen tai rennon kuin itse haluat. 
Haluamme osoittaa, ettei diabeteksen tarvitse määrittää 
elämääsi. Mikä tahansa intohimosi onkaan, voit edelleen 
nauttia jokaisesta päivästä ja näyttää parhaat puolesi.

Tee päätös.
Ensimmäinen askel yksinkertaisempaan ja mukavampaan 
diabeteksen hallintaan arkielämässä. Keskustele lääkärisi 
kanssa, sopisiko CGM-ominaisuudella varustettu insuliini-
pumppu sinulle. 

Opettele.
Kun olet opetellut Animas® Vibe® -insuliinipumpun käytön, 
voit valjastaa käyttöösi sen potentiaalin ja luottaa siihen, että 
se huolehtii päivittäisistä tarpeistasi. Meillä on tarvittavat 
resurssit kouluttaa sinut insuliinipumpun ja infuusiosetin 
käytön aloittamisessa. 

Jatka elämääsi!
Anna elämän viedä – sinun ei tarvitse huolehtia: Animas® 
Vibe® -insuliinipumppu pysyy mukana menossa! Työskentele, 
pelaa, ui†, retkeile, pyöräile tai lähde matkalle. Kehitimme 
Animas® Vibe® -insuliinipumpun, jotta sinun ei tarvitse sulkea 
ovia elämän tarjoamilta mahdollisuuksilta. Pystyessäsi 
hallitsemaan diabetestasi nykyaikaisella tavalla ainoan 
rajoitteen elämällesi asettavat vuorokauden sisältämät tunnit!

* Perustuu EU:n alueella vuonna 2014 tehdyn riippumattoman kliinisen, 354 ykköstyypin diabetesta sairastavaa 
potilasta kattaneen kyselytutkimuksen tuloksiin.

† CGM-lukemia ei voi siirtää CGM:stä pumppuun, kun laite on vedessä.

Yhdeksän kymmenestä Animas® Vibe® -insuliinipumpun 
käyttäjästä suosittelee Animas® Vibe® -järjestelmää.8*
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Haluaisitko, että HbA1c-tasosi paranevat?

Vaihtelevatko ateria-, nukkumis- ja liikunta-aikasi 
päivittäin?

Kuulostaako parempi päivittäinen verensokerin 
hallinta hyvältä useisiin päivittäisiin pistoksiin 
verrattuna? Monenlaiset asiat voivat vaikuttaa 
verensokerin hallintaan – stressi, sairastuminen, 
matka jne.

Vaihteleeko verensokerisi enemmän kuin haluaisit?

Haluaisitko käyttää järjestelmää, joka auttaa 
hyperglykemia- ja hypoglykemiatapahtumien 
havaitsemisessa ja siten helpottaa sekä välittömien 
että pitkäaikaisten säätöjen tekemistä hoitoon 
ja sitä kautta vähentää näitä vaihteluja?

Haluaisitko, että pistoksia olisi vähemmän 
(infuusiosetin vaihto joka 2.–3. päivä verrattuna 
useisiin pistoksiin päivää kohti)?

Haluaisitko pystyä säätämään insuliinia, kun välipalan 
syömisen sijaan harrastatkin liikuntaa, tai korjaamaan 
korkeaa verensokeria?

Jos vastasit johonkin kysymykseen ”Kyllä”, insuliinipumppu-
hoito Animas® Vibe® -insuliinipumpulla voi sopia sinulle. Kes-
kustele asiasta hoitohenkilöstön kanssa.

Sinun elämäsi. 
Sinun diabeteksesi. 
Sinun päätöksesi.

Seuraavat kysymykset auttavat 
sinua päättämään, sopisiko 
insuliinipumppuhoito sinulle. 

1

2

3

4

5

6

7
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Käyttötarkoitus

Animas® Vibe® -järjestelmä koostuu Animas® Vibe® -insuliinipum-
pusta, jossa on Dexcom G4® PLATINUM -anturi ja -lähetin. Animas® 
Vibe® -järjestelmä on tarkoitettu yksittäisen diabetespotilaan käyt-
töön. Animas® Vibe® -insuliinipumppu on tarkoitettu jatkuvaan 
ihonalaiseen insuliini-infuusioon insuliiniriippuvaisen diabeteksen 
hoidossa aikuis- ja lapsipotilailla. Pumppu vastaanottaa ja näyttää 
glukoosianturin tiedot. Järjestelmä on lisäksi glukoosiseurantalaite, 
joka on tarkoitettu diabetespotilaiden (2-vuotiaat ja sitä vanhemmat) 
trendien ja mallien seuraamiseen. Järjestelmä on tarkoitettu 
potilaiden käyttöön sekä kotona että terveydenhoitolaitoksissa. 

Järjestelmä on tarkoitettu lisälaitteeksi täydentämään, mutta ei 
korvaamaan, tavallisista kotikäyttöisistä glukoosiseurantalaitteista 
saatavia tietoja. Järjestelmä auttaa tunnistamaan hyperglykemia- ja 
hypoglykemiajaksoja ja helpottaa sekä välittömiä että pitkäaikaisia 
hoitoon tehtäviä säätöjä, joilla näitä vaihteluja voidaan vähentää. 

Dexcom G4® PLATINUM -anturin ja -lähettimen tulokset tulee tulkita 
useiden peräkkäisten mittausarvojen trendien ja mallien perusteella. 

Varoitukset ja varotoimet – Animas® Vibe® -insuliinipumppu

Varmista yksilölliset perehdytystarpeesi terveydenhoitopalvelun 
tarjoajalta. Älä yritä kytkeä pumppua, ennen kuin olet saanut koulu-
tuksen sen käyttöön.

 · Pumpun virheellinen käyttö, käyttöoppaassa annettujen 
ohjeiden noudattamatta jättäminen tai epäasianmukaiset/
riittämättömät itsehoito- ja vianmääritysmenetelmät voivat 
aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. Jos et 
ymmärrä jotakin tai sinulla on kysyttävää, käänny terveyden-
hoitotiimisi tai paikallisen Animas-jälleenmyyjän puoleen. 

Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat 
Animas® Vibe® -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

 · Pumppu on suunniteltu annostelemaan insuliinia luotettavasti, 
mutta koska pumpussa käytetään vain nopeavaikutteista 
insuliinia, kehossasi ei ole pitkävaikutteista insuliinia. 

Diabeettisen ketoasidoosin (DKA) ja erittäin korkean 
verensokerin riskin välttämiseksi sinun on oltava valmis 
ottamaan insuliinia pistoksena, jos annostelu pumpusta 
jostakin syystä keskeytyy.

 · Pumppu on suunniteltu ja kalibroitu annostelemaan 
100  yksikön (U100) insuliinia. Pitoisuudeltaan pienemmän tai 
suuremman insuliinin käyttö saattaa johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen tai kuolemaan. 

 · Älä koskaan käynnistä pumpun täyttö-/palautustoimintoa 
infuusiosetin ollessa kiinnitettynä kehoosi. Täyttö-/
palautustoimintoon kuuluu pumpun moottorin palauttaminen, 
insuliinisäiliön asettaminen ja säiliön sulkeminen sekä letkun ja 
infuusiosetin täyttäminen. Jos infuusiosettiä ei irroteta kehosta 
ennen näiden vaiheiden suorittamista, seurauksena saattaa olla 
insuliinin yliannostus sekä mahdollisesti loukkaantuminen tai 
kuolema. Jos pumppuun tulee sisäinen vaurio, tahattomasti 
annetun, ylimääräisen insuliinin määrä saattaa olla huomattavan 
suuri. Tämä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai 
hypoglykemian aiheuttamaan kuolemaan.

 · Pumppu ja sen varusteet sisältävät pieniä osia, jotka voivat 
aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Nieltynä nämä 
pienet osat voivat aiheuttaa sisäisiä vammoja tai infektion. 

Esimerkiksi paristot sisältävät kemikaaleja, jotka saattavat olla 
erityisen haitallisia lapsille.

 · Pumppuhoitoa ja Animas® Vibe® -insuliinipumppua koskevat 
tärkeät turvallisuuteen liittyvät tiedot saat terveydenhoitopal-
velujen tarjoajalta ja Animas® Vibe® -käyttöoppaasta.

Vasta-aiheet ja varoitukset – 

Dexcom G4® PLATINUM -anturi ja -lähetin

 · Dexcom G4® PLATINUM -anturi ja -lähetin eivät korvaa 
verensokerimittaria. Hoitopäätöksissä, kuten siinä, paljonko 
insuliinia on otettava, on aina käytettävä verensokerimittarista 
saatua verensokeriarvoa.

 · Dexcom G4® PLATINUM -anturi ja -lähetin täytyy irrottaa 
ennen magneettikuvausta (MK), TT-kuvausta tai 
diatermiahoitoa. Dexcom G4® PLATINUM -anturia ja -lähetintä 
ei ole testattu magneettikuvauksen (MK), TT-kuvauksen tai 
diatermiahoidon aikana, eikä tietoa mahdollisista turvallisuus- 
tai toimintaongelmista ole.

 · Asetaminofeenia (parasetamolia) sisältävien lääkkeiden 
ottaminen anturin käytön aikana voi aiheuttaa todellista 
suurempien glukoosiarvojen saamista anturilla. Virheen 
suuruus riippuu elimistössäsi aktiivisena olevasta 
asetaminofeenin (parasetamolin) määrästä.

 · Dexcom G4® PLATINUM -anturia ja -lähetintä ei saa käyttää, 
ennen kuin olet saanut koulutusta niiden käyttöön tai käynyt 
läpi anturin/lähettimen mukana tulleen perehdytysmateriaalin.

 · Hoitopäätöksissä, kuten siinä, paljonko insuliinia on otettava, 
on aina käytettävä verensokerimittarista saatua 
verensokeriarvoa. Dexcom G4® PLATINUM -anturi ja -lähetin 
eivät korvaa verensokerimittaria. Mittarin verensokeriarvot 
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voivat poiketa anturin glukoosilukemista. Dexcom G4® 
PLATINUM -anturista ja -lähettimestä saatu ja pumpussa 
esitetty glukoositason muutosten suunta ja nopeus sekä 
trendikaavio antavat lisätietoa, jotta sinun olisi helpompi 
tehdä diabeteksen hoitoon liittyviä päätöksiä.

 · Korkeaan ja alhaiseen glukoosiin liittyviä oireita ei saa jättää 
huomiotta. Jos anturin lukemat eivät vastaa oireitasi, mittaa 
verensokerisi verensokerimittarilla.

 · Anturisi lukemat eivät välttämättä ole täsmällisiä, jos teet 
kalibroinnin harvemmin kuin kerran 12 tunnissa.

 · Joissakin harvinaisissa tapauksissa anturit saattavat katketa. 

Jos anturi katkeaa eikä mikään sen osa ole näkyvillä ihon 
pinnalla, anturia ei saa yrittää irrottaa. Hakeudu lääkäriin, jos 
pistokohdassa on tartunta- tai tulehdusoireita – punoitusta, 
turvotusta tai kipua. Jos anturi katkeaa, ilmoita siitä paikalliselle 
Animas-jälleenmyyjälle. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän 
yhteystiedot ovat Animas® Vibe® -insuliinipumpun mukana 
toimitetussa potilaskortissa.

 · Dexcom G4® PLATINUM -anturia ja -lähetintä EI OLE 
HYVÄKSYTTY raskaana olevien naisten eikä dialyysihoitoa 
saavien henkilöiden käyttöön.

 · Anturin asettamista EI OLE HYVÄKSYTTY muualle kuin vatsan 
ihon alle, tai jos kyseessä on 2–17-vuotiaat potilaat, vatsan tai 
pakaroiden yläosan alueelle.

 · Jos lähettimen kotelo on vaurioitunut/murtunut, sitä EI SAA 
käyttää, sillä seurauksena voi olla sähköturvallisuuteen liittyvä 
vaara tai toimintahäiriö.

 · Anturissa ja lähettimessä on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa 
tukehtumisvaaran. Lähetinpakkaus on pidettävä pienten 
lasten ulottumattomissa. Siinä on magneetti, jota ei saa niellä. 

 · Animas® Vibe® -järjestelmä ei tee automaattisesti 
insuliinisäätöjä CGM-lukemien perusteella. Verensokeri on 
mitattava sormenpäästä otetusta verinäytteestä VS-mittarilla, 
ja saatua VS-arvoa on käytettävä insuliinia tai hoitoa koskevien 
päätösten tekemiseen. Insuliinin annostelupäätökset eivät saa 
perustua ainoastaan Dexcom G4® PLATINUM -anturista 
ja -lähettimestä saatuihin tuloksiin.
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