
Kotiohjeet

Etunimi: Sukunimi:

Pumppumalli: Päivämäärä:

Animasin tietosuojaa koskevat käytännöt ovat osoitteessa www.animaseurope.eu. 
© 2014 Animas Corporation 11/2014 ANM-14-4289A FI Sivu 1 / 2

Omat pumppuasetukset:

Perusohjelma 1

Nimi:

Aloitus-
aika

Yksikköä/
tunti

00:00

Maksimirajat

Perus
Yksikköä/

tunti

Bolus Yksikköä

Päivit-
täin

Yksikköä

2 tuntia Yksikköä

Insuliinin/hiilihydraa-
tin suhde (I:HH)

Aloi-
tusaika

I:HH (gm)

00:00 1 Yksikkö:

1 Yksikkö:

1 Yksikkö:

VS-tavoite/alue:

Aloitus-
aika

mmol/L
+/- 

mmol/L

00:00

Automaattinen  
pysäytys

Ota käyttöön:  
       PÄÄLLÄ  
       POIS

Kun päällä, kaikki 
insuliiniannostukset 
keskeytetään  
          tunnin  
kuluttua, jos mitään 
painiketta ei paineta.

Bolusinsuliinia jäljellä 
(IOB)

IOB:        PÄÄLLÄ  
           POIS

Kesto:           h

CGM-asetukset 
Korkean ja matalan 
glukoosin hälytykset

Korkea:               mmol/L

Matala:               mmol/L

£   VS:n seuranta 
• Testi-VS: £ Paasto   £ Nukkumaanmenoaika   £ Ennen aterioita   £        tuntia aterioiden jälkeen    

£ Muu:                                                                                                                                                        
• Käänny terveydenhoitopalvelun tarjoajan puoleen, jos kärsit usein hypoglykemiasta tai jos verensokerisi 

laskee niin alas, että saatat tarvita toisen apua.
• Hyperglykemia voi johtaa diabeettiseen ketoasidoosiin. Noudata ketoaineiden tarkistamisessa 

terveydenhoitopalvelun tarjoajan suosituksia.
• Käyttöoppaassa on lisätietoa korkean ja matalan glukoositason ongelman selvittämisestä.

Ohjeet

Perusohjelma 2

Nimi:

Aloitus-
aika

Yksikköä/
tunti

00:00

IHT

Aloi-
tusaika

IHT (mmol/L)

00:00 1 Yksikkö:

1 Yksikkö:

1 Yksikkö:
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£   Turvajärjestelmät ja hälytykset
• ÄLÄ KOSKAAN TÄYTÄ LETKUA TAI KIRISTÄ SÄILIÖN SULJINTA, KUN INFUUSIOSETTI 

ON KIINNITETTYNÄ KEHOOSI!
• Käy läpi käyttöoppaassa olevat huomautukset, hälytykset ja varoitukset.

£   Vaihda infuusiosetti ja pistokohta
• 2-3 päivän välein, ennen ateriaa tai terveydenhoitotiimin suosituksen mukaisesti.
• Jos alueella on punoitusta, ärsytystä, turvotusta, vuotoa tai epämukavuutta.
• Jos saat tukoshälytyksen (asianmukaisen vianmäärityksen jälkeen), lue käyttöopas tai ota yhteyttä 

asiakastukeen.
• Jos olet epävarma, vaihda!

£   Infuusiosettivinkkejä
• Tarkista VS 1-2 tuntia setin vaihtamisen jälkeen.
• Rutiinivaihdot on tehtävä vähintään 4 tuntia ennen nukkumaanmenoa.
• Puhdista iho ennen setin sisäänvientiä, vaihda pistoaluetta ja tarkista alue ja letku kaksi kertaa päivässä.
• Infuusiosetin lisätukea on osoitteessa www.infusion-set.com.

£  CGM-/anturimuistutukset
• Testi sormenpäänäytteestä on otettava VS-mittarilla, ja saatua VS-arvoa on käytettävä insuliinia 

tai hoitoa koskevien päätösten tekemiseen. Insuliinin annostelupäätökset eivät saa perustua 
pelkästään CGM-järjestelmästä saatuihin tuloksiin.

• Lue pikaoppaan ja käyttöoppaan ohjeet, kun on aika aloittaa seuraava CGM-jakso.

£  Aika ilman pumppua/varasuunnitelma
• Keskustele terveydenhoitopalvelun tarjoajan kanssa suunnitelmasta perus- ja bolusinsuliinin 

korvaamiseen siksi ajaksi, kun olet ilman pumppua.
• Syitä voivat olla kontaktilajit, päivä uimarannalla, lääkinnällinen toimenpide tai pumpun tekninen ongelma.
• Ole valmistautunut! Säilytä aina kirjallista kopiota viimeisimmistä pumppuasetuksistasi ja 

varasuunnitelmastasi.

£  Yhteystiedot
• Hätätilanne: Ota yhteyttä terveydenhoitopalvelun tarjoajaan tai soita ensihoitokeskukseen.
• Tekninen tuki: Soita pumpun takana olevaan numeroon milloin tahansa.
• Pumpun tarvikkeet ja lisävarusteet: Ota yhteyttä Animasiin tai jälleenmyyjään.

£  Seurantahoito
• Ota yhteyttä terveydenhoitopalvelun tarjoajaan annoksen säätämistä ja jatkuvaa hoitoa koskevissa asioissa.

Animas Corporation kehottaa potilaita aina tarkistamaan lääkäriltä/terveydenhoitopalvelun tarjoajalta ohjeet 
diabeteksen hoitoon.

Ohjeet (jatkuu)
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