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Johdanto

Kiitos, että valitsit Animas® Vibe™ -järjestelmän. Animas® Vibe™ -järjestelmä voi olla merkittävänä 
osana diabeteksen hallintaa ja jatkuvaa insuliinin annosteluohjelmaa, jonka olet laatinut 
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Animas® Vibe™ -insuliinipumppu tarjoaa jatkuvan insuliinin annostelun, jotta sinun olisi helpompi 
ylläpitää ne VS-tavoitteet, joita terveydenhuollon ammattilaiset sinulle suosittelevat. Se annostelee 
insuliinia kahdella tapaa:

1) insuliinin jatkuva “perusannostelu” ja 2) insuliinin “bolusannostelu”, jolla katetaan syöty ruoka ja/
tai alennetaan korkeaa VS-tasoa.

Animas® Vibe™ -järjestelmä mahdollistaa sekä jatkuvan insuliinin annostelun että jatkuvan 
glukoosinseurannan, kun sitä käytetään yhdessä valinnaisen Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän 
kanssa. Valinnainen Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmä ei ehkä ole saatavilla maassasi tai alueellasi.

Tämän käyttöoppaan avulla saat perusteellisen käsityksen Animas® Vibe™ -järjestelmästä ja siitä, 
miten se parhaiten hyödyttää sinua. Käyttöopas on tarkoitettu tarjoamaan ne tiedot, joita kulloinkin 
tarvitset, ja se on suunniteltu siten, että tiedot on helppo löytää ja ne ovat aivan kätesi ulottuvilla. 
Kysy paikalliselta Animas-jälleenmyyjältä, onko olemassa verkkosivustoa, jolta voisit löytää lisätietoja 
opastusohjelmista omalla alueellasi. Verkkosivustolla saattaa olla myös muuta tietoa diabeteksen 
hallinnasta. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun 
mukana toimitetussa potilaskortissa.

Voit käyttää tätä käyttöopasta riippumatta siitä, käytätkö pelkästään Animas® Vibe™ -insuliinipumppua 
vai käytätkö sitä yhdessä Dexcom G4 PLATINUM -anturin ja -lähettimen kanssa. Tämän käyttöoppaan 
osio I opastaa sinua Animas® Vibe™ -insuliinipumpun käytössä erillisenä laitteena. Osiossa II 
opastetaan Animas® Vibe™ -insuliinipumpun käyttöä yhdessä Dexcom G4 PLATINUM -anturin ja 
-lähettimen kanssa.

Sinulla saattaa siitä huolimatta olla vielä kysyttävää. Jos näin on, paikallinen Animas-jälleenmyyjä 
vastaa sinulle mielellään. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa. Säilytä potilaskortti tallessa tulevaa  
tarvetta varten.
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I

Varmista terveydenhuollon ammattilaisilta yksilölliset perehdytystarpeesi. Älä yritä ottaa pumppuasi 
käyttöön, ennen kuin olet saanut siinä opastusta.

Osana perehdytystäsi terveydenhuollon ammattilaiset auttavat sinua tekemään sopivat valinnat 
insuliinipumppuusi sekä asetukset jatkuvaa glukoosiseurantaa (CGM) varten. Insuliinipumppu on 
ohjelmoitava omaan henkilökohtaiseen käyttöösi soveltuvaksi, sillä insuliinipumpun asetukset 
vaikuttavat insuliinin annosteluun liittyviin laskelmiin. Tutustu huolellisesti pumpun käyttöön 
insuliinin annostuksessa, ennen kuin alat käyttää pumpun jatkuvan glukoosiseurannan asetuksia. 
Katso osion I asianmukaisista luvuista ohjeet liittyen insuliinipumpun käyttöön ja asetusten tekoon.

Animas® on testannut seuraavat insuliinit ja todennut, että niitä on turvallista käyttää pumpun 
insuliinisäiliössä: Humalog®, Novo Rapid®, NovoLog® sekä Apidra®. Ennen kuin käytät muita 
insuliineja tämän pumpun kanssa, tarkista, insuliinipakkauksen etiketti ja oma terveydentilasi sen 
varmistamiseksi, että niitä voi käyttää pumpun kanssa.

Insuliinipumppuhoitoa suositellaan diabetesta sairastaville henkilöille, jotka:

•  Testaavat VS-tasonsa 4–6 kertaa päivässä tai oman terveydenhoitotiiminsä suositusten mukaisesti.

•  Osaavat riittävästi laskea hiilihydraatteja.

•  Omaavat hyvät diabeteksen itsehoitotaidot. 

•  Tapaavat terveydenhuollon ammattilaisia säännöllisesti.

•  Omaavat riittävän hyvän näkö- ja kuuloaistin, jotta he pystyvät reagoimaan pumpun huomautuksiin, 
varoituksiin ja hälytyksiin.

Aikuisen valvonta on välttämätöntä insuliinipumppuhoitoa saavilla lapsipotilailla.

Lue tämä käyttöopas sekä kaikki Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana tulleet liitteet huolellisesti. 
Myös Dexcom G4 PLATINUM -anturin ja -lähettimen mukana tulleet liitteet on syytä lukea huolellisesti.

Lukiessasi tätä käyttöopasta ota huomioon seuraavaa:

•  Tässä käyttöoppaassa esiintyvät näytöt ovat vain esimerkkejä. Niitä ei tule pitää suosituksina 
henkilökohtaiseen ohjelmointiin eikä nykyisen terveydentilan ilmaisijoina.

•  Animas® Vibe™ -insuliinipumpussa on värinäyttö, mutta tässä käyttöoppaassa esiintyvät näytöt ovat 
aina mustavalkoisia.

•  “Verensokeri” on usein lyhennetty VS:ksi sekä ohjeissa että esimerkkinäytöillä.

•  Alkuperäisessä englanninkielisessä pumpun näytössä ja tämän käyttöoppaan esimerkkinäytöillä on 
käytetty pistettä (.). Muilla kielialueilla saatetaan noudattaa toisenlaista tapaa, ja suomenkielisessä 
käännöksessä on käytetty desimaalimerkkinä pilkkua (,).

•  “Bolusinsuliinia jäljellä” esiintyy usein muodossa IOB pumpun näytöllä ja esimerkkinäytöillä.

ENNEN KUIN ALOITAT
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II

ENNEN KUIN ALOITAT

•  Animas® Vibe™ -järjestelmään kuuluvat Animas® Vibe™ -insuliinipumppu, Dexcom G4 PLATINUM 
-lähetin sekä Dexcom G4 PLATINUM -anturi. Animas® Vibe™ -insuliinipumpusta käytetään tässä 
oppaassa usein vain nimitystä “pumppu”. Dexcom G4 PLATINUM -lähettimestä käytetään usein 
nimitystä “lähetin”. Dexcom G4 PLATINUM -anturista käytetään usein nimitystä “anturi”.

•  “Jatkuva glukoosiseuranta” on usein lyhennetty CGM:ksi sekä ohjeissa että esimerkkinäytöillä.

•  “Sormenpäänäyte” näkyy tietyillä näytöillä ja sitä käytetään kautta koko tämän käyttöoppaan 
viittaamaan verensokeritestiin, joka otetaan verensokerimittarilla sormenpäästä.

•  Kaikki maininnat näyttöruuduista, menuista ja näppäimistä osiossa II viittaavat Animas® Vibe™ 
-insuliinipumppuun, ellei toisin mainita.

Ota erityisesti huomioon tähän käyttöoppaaseen sisältyvät varoitukset, huomiot ja varotoimet sekä 
turvallisuustiedot, jotka on merkitty symbolilla m.

Käyttötarkoitus 
Animas® Vibe™ -järjestelmään kuuluu Animas® Vibe™ -insuliinipumppu ja Dexcom® G4 PLATINUM 
-anturi ja -lähetin. Animas® Vibe™ -järjestelmä on kertakäyttöinen ja tarkoitettu diabeetikoiden 
diabeteksen hoitoon. 

Animas® Vibe™ -insuliinipumppu on tarkoitettu jatkuvaan ihonalaiseen insuliini-infuusioon insuliinia 
vaativan diabeteksen hoidossa sekä aikuis- että lapsipotilailla. Se on tarkoitettu vastaanottamaan ja 
näyttämään glukoosianturin lähettämää tietoa. 

Järjestelmä on glukoosinseurantalaite, jonka avulla on tarkoitus havaita glukoositrendejä (2-vuotiailla 
ja sitä vanhemmilla) diabetesta sairastavilla henkilöillä. Järjestelmä on tarkoitettu potilaille sekä koti- 
että sairaalakäyttöön.

Järjestelmä on tarkoitettu lisälaitteeksi täydentämään, ei korvaamaan, tavallisesta kotikäyttöisestä 
verensokerimittarista saatuja tietoja.

Järjestelmä auttaa tunnistamaan hyperglykemia- ja hypoglykemiajaksoja, edistää sekä välittömiä että 
pitkäaikaisia hoitosäätöjä, jotka voivat minimoida näitä vaihteluja. Dexcom G4 PLATINUM -anturin ja 
-lähettimen tulokset on tulkittava useiden peräkkäisten pitkään monitoroitujen lukemien trendien ja 
kuvioiden perusteella.
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m  Tärkeää Animas® Vibe™ -järjestelmää koskevaa turvallisuustietoa
Lue huolellisesti Ennen kuin aloitat -osiosta kaikki varoitukset ja varotoimet, jotka koskevat Animas® 
Vibe™ -insuliinipumppua, sekä koko osio I tästä käyttöoppaasta, ennen kuin alat käyttää Animas® 
Vibe™ -insuliinipumppua. Lue huolellisesti Ennen kuin aloitat -osiosta kaikki vasta-aiheet, varoitukset 
ja varotoimet, jotka koskevat Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, sekä koko osio II tästä 
käyttöoppaasta, ennen kuin alat käyttää Animas® Vibe™ -insuliinipumppua yhdessä Dexcom G4 
PLATINUM -anturin ja -lähettimen kanssa. Jos et ymmärrä jotakin tai sinulla on kysyttävää, käänny 
terveydenhoitotiimisi puoleen.

m  Varoitukset ja varotoimet – Animas® Vibe™ -insuliinipumppu

m Radiologinen laitteisto
Pumppu on suunniteltu siten, että se toimii, vaikka ympäristössä olisi elektrostaattisen ja elektromagneettisen 
häiriön aiheuttajia, kuten liikkeiden turvajärjestelmät. Pumppua, kuten muitakaan kannettavia elektronisia 
laitteita, ei kuitenkaan saa tahallisesti altistaa hyvin voimakkaille sähkömagneettisille kentille, esimerkiksi 
magneettikuvauksille (MRI), radiotaajuushitsaukselle (RF) tai ajoneuvojen nostamiseen tarkoitetuille 
magneeteille. Erittäin voimakkaat magneettikentät, esimerkiksi magneettikuvauksessa, saattavat 
magnetisoida uudelleen sen osan moottorista, joka säätelee insuliinin annostelua. Jos olet menossa 
magneettikuvaukseen, irrota pumppu ja jätä se toimenpidehuoneen ulkopuolelle.

m VAROITUKSET: 

•  Varmista terveydenhoitopalvelun tarjoajalta yksilölliset perehdytystarpeesi. Älä yritä ottaa 
pumppuasi käyttöön, ennen kuin olet saanut siinä opastusta. 

•  Pumpun virheellinen käyttö, tähän käyttöoppaaseen sisältyvien ohjeiden noudattamatta jättäminen tai 
epäasianmukaiset/riittämättömät itsehoito- ja vianmääritysmenetelmät voivat johtaa hengenvaaraan 
tai vakavaan loukkaantumiseen. Jos et ymmärrä jotakin tai sinulla on kysyttävää, käänny 
terveydenhoitotiimisi 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 välttämiseksi sinun on oltava valmiina 
pistämään itse insuliinia, jos annostelu pumpusta jostakin syystä pysähtyy.

•  Pumppu on suunniteltu ja kalibroitu annostelemaan insuliinia 100 yksikköä millilitra (U100). 
Pitoisuudeltaan alhaisemman tai suuremman insuliinin käyttö saattaa johtaa vakavaan 
loukkaantumiseen tai hengenvaaraan.

•  Älä käynnistä pumpun täyttö-/palautusjaksoa infuusiosetin ollessa kiinnitettynä kehoosi. Täyttö-/
palautusjakso sisältää vaiheet pumpun moottorin palauttamiseksi, insuliinisäiliön täyttämiseksi 
ja säiliön sulkimen kiristämiseksi sekä infuusiosetin letkun täyttämiseksi. Jos infuusiosettiä 
ei irroteta kehosta ennen näiden vaiheiden suorittamista, seurauksena saattaa olla insuliinin 
yliannostus sekä mahdollisesti loukkaantuminen tai hengenvaara. Jos pumppuun tulee sisäinen 
vaurio, tahattomasti annetun, ylimääräisen insuliinin määrä saattaa olla huomattavan suuri. Tämä 
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hypoglykemian aiheuttamaan hengenvaaraan.

•	 	Pumppu ja sen varusteet sisältävät pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille 
lapsille. Nielaistuina nämä pienet osat voivat aiheuttaa sisäisiä vammoja tai infektion. Esimerkiksi 
paristot sisältävät kemikaaleja, jotka saattavat olla erityisen haitallisia lapsille.

•	 	Pumppusi käyttöikä päättyy 31.12.2023. Viimeinen päivä, jona voit aloittaa uuden CGM-jakson 
uudella anturilla on 24.12.2023.
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m HUOMIO: Joissakin lääketieteellisissä toimenpiteissä käytetään energiakenttiä (esim. 
ionisoiva tai magneettinen säteily), jotka saattavat vaurioittaa Animas® Vibe™ -järjestelmää. 
Laitteen käyttäjä EI SAA altistaa pumppua, lähetintä/anturia eikä tiettyjä infuusiosettejä 
tällaisille energiakentille. Pumppu ja lähetin/anturi on AINA irrotettava ennen siirtymistä 
huoneeseen, jossa tällaisia toimenpiteitä suoritetaan.

Lääketieteellinen  
toimenpide 

Koskee potilasta ja/tai toimenpiteen suorittavaa 
terveydenhuollon ammattilaista sekä pumppua,  

lähetintä/anturia ja infuusiosettejä.

SYDÄMEN KATETRISAATIO
•  Pumppua ja lähetintä/anturia  ei saa viedä toimenpidehuoneeseen.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.

PAKSUSUOLEN TÄHYSTYS •  Pumppu, infuusiosetti ja lähetin/anturi sallitaan. 

Tietokonetomografia- 
KUVAUKSET

•  Pumppua ja lähetintä/anturia  ei saa viedä toimenpidehuoneeseen.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.

EKG •  Pumppu, infuusiosetti ja lähetin/anturi sallitaan.

ELEKTROKOAGULAATIO
•  Pumppua ja lähetintä/anturia  ei saa viedä toimenpidehuoneeseen.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.

LASERKIRURGIA •  Pumppu, infuusiosetti ja lähetin/anturi sallitaan.

Magneettikuvaus
•  Pumppua ja lähetintä/anturia  ei saa viedä toimenpidehuoneeseen.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.

m  Ohjeita koskien Animas® Vibe™ -järjestelmän käyttöä lääketieteellisten 
toimenpiteiden aikana

Jos käytät Animas® Vibe™ -insuliinipumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, myös 
Dexcom G4 PLATINUM -anturi ja -lähetin on irrotettava ja jätettävä toimenpidehuoneen ulkopuolelle. 
Lue tärkeät magneettikuvausta koskevat turvallisuustiedot tämän käyttöoppaan Ennen kuin aloitat 
-osiosta.
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Lääketieteellinen  
toimenpide 

Koskee potilasta ja/tai toimenpiteen suorittavaa 
terveydenhuollon ammattilaista sekä pumppua,  

lähetintä/anturia ja infuusiosettejä.

SYDÄMEN RASITUSTESTI
(sydämen 

perfuusiokuvaus)

•  Pumppua ja lähetintä/anturia ei saa viedä toimenpidehuoneeseen.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.

TAHDISTIN/AICD
Uudelleenohjelmointi

•  Pumppua ja lähetintä/anturia  ei saa viedä toimenpidehuoneeseen.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.

TERAPEUTTINEN 
SÄDETYS/ ONKOLOGIA

(syövän sädehoito)

•  Pumppua ja lähetintä/anturia  ei saa viedä toimenpidehuoneeseen.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.

ULTRAÄÄNI •  Pumppu, infuusiosetti ja lähetin/anturi sallitaan.

RÖNTGENSÄDE, 
FLUOROSKOPIA

(rinta, kaula, vatsa, 
ylävartalo ym.)

•  Pumppua ja lähetintä/anturia ei saa viedä toimenpidehuoneeseen, 
ellei toimenpiteen aikana yllä ole lyijyesiliinaa, joka peittää pumpun 
täysin. Toimenpiteen suorittavan henkilön (jos hän käyttää pumppua, 
eikä sitä ole irrotettu) on siirryttävä toimenpiteen ajaksi määritellylle 
suoja-alueelle.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.

RÖNTGENSÄDE, LUUN 
DENSITOMETRIA

•  Pumppua ja lähetintä/anturia ei saa viedä toimenpidehuoneeseen, 
ellei toimenpiteen aikana yllä ole lyijyesiliinaa, joka peittää pumpun ja 
lähettimen täysin. Toimenpiteen suorittavan henkilön (jos hän käyttää 
pumppua/lähetintä, eikä niitä ole irrotettu) on siirryttävä toimenpiteen 
ajaksi määritellylle suoja-alueelle.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.

RÖNTGENSÄDE,  
HAMMASKUVAUS

•  Pumppua ja lähetintä/anturia  ei saa viedä toimenpidehuoneeseen.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.

RÖNTGENSÄDE, 
MAMMOGRAFIAKUVAUS

•  Pumppua ja lähetintä/anturia  ei saa viedä toimenpidehuoneeseen.

•  Tefloninen/muovinen infuusiosetti sallitaan. Muunlaiset infuusiosetit 
on irrotettava.
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m VAROTOIMET

•  Pumppu on täysin tiivis laite, jonka saa avata VAIN valmistaja. Jos pumpun tiiviyden rikkoo 
kuka tahansa muu kuin valtuutettu Animas®-teknikko, takuu raukeaa, eikä pumppu enää 
ole vedenkestävä. Jos pumpun takaetiketti poistetaan tai se vaurioituu, takuu raukeaa, eikä 
pumppu enää ole vedenkestävä.

•  Jos pumppu joutuu käytössä pistokohtaa korkeammalle, se saattaa annostella pienen 
määrän ylimääräistä insuliinia. Jotta tällaista tapahtuisi mahdollisimman vähän ja 
jotta pumpun annostelu pysyisi mahdollisimman täsmällisenä, pumpun ja pistokohdan 
etäisyyden tulisi pystysuunnassa olla korkeintaan 30 cm. Jos pumppu on pistokohtaa 
alempana, tätä ei tapahdu.

•  Tarkista pistokohta ajoittain oikean sijainnin ja mahdollisten vuotojen varalta. Virheellisesti 
sijoitetut pistokohdat ja vuodot pistokohdan ympärillä saattavat aiheuttaa infuusion 
estymistä.

•  Käyttäessäsi pumppua tarkista infuusiosetin letku ajoittain vaurioiden, vuotojen ja 
taittumien varalta. Vaurioitunut, vuotava tai taittunut letku saattaa rajoittaa tai pysäyttää 
insuliinin annostelun ja aiheuttaa infuusion estymistä.

•  Käytä vain Animas® 2,0 mL:n säiliöitä (200 yksikköä/2 mL) ja infuusiosettejä, joissa on 
vakio Luer-yhdistäjä. Pumpun tehoa ei voida taata, jos muita kuin Animas Corporationin 
valmistamia säiliöitä käytetään tai jos säiliöitä käytetään useammin kuin kerran.

•  Hävitä käytetyt säiliöt ja infuusiosetit aina oman alueesi säädöksiä noudattaen. Jos näitä 
ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla terveysvaaroja.

•  Ennen paristotilan kannen vaihtamista varmista, että o-rengas on tiukasti paikallaan ja ettei 
se ole vaurioitunut. Vaurioitunut o-rengas saattaa vaikuttaa pariston kosketukseen ja/tai 
pumpun vedenkestävyyteen. Katso osion I luku 3.

•  Ennen säiliön asettamista pumppuun tarkista säiliön o-renkaat sen varmistamiseksi, 
etteivät ne ole vaurioituneet. Vaurioituneet säiliön o-renkaat saattavat aiheuttaa infuusion 
estymisen tai insuliinin yliannostuksen.

•  Tarkista ilma-aukot ajoittain varmistaaksesi, ettei niissä ole likaa eikä roskia. Katso osion I 
luku 12.

•  Tarkista ajoittain, että pumpun henkilökohtaiset asetukset ovat oikeat.

•  Tarkista ajoittain, että pumpun äänimerkit toimivat, että ne kuuluvat hyvin ja että 
värinäominaisuus toimii oikein. Esimerkiksi äänimerkkien tulisi kuulua ja värinän tuntua 
joka kerran, kun vaihdat pariston.

•  Käyttäessäsi latausominaisuutta pidä kommunikaatioikkuna esteettömänä ja katso 
Käyttöohjeet, jotka sisältyvät langattomaan latauspakettiin. Pyydä Animas-jälleenmyyjältä 
tietoja liittyen yhteensopivaan diabeteksen hallintaohjelmaan, jonka avulla voit seurata, 
tarkastella ja analysoida pumpun tietoja tietokoneella. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän 
yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa. 
Yhteensopivaa diabeteksen hallintaohjelmaa ei välttämättä ole saatavilla omassa maassasi tai 
omalla alueellasi.
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VII

ENNEN KUIN ALOITAT

m VAROTOIMET (jatkoa)

•		Pumppu	käyttää	paristovirtaa	ilmoittamaan	huomautuksista,	varoituksista	ja	hälytyksistä.	Jos	
et vahvista ilmoitusta, pumppu jatkaa paristovirran käyttöä ilmoitusten toistamiseen. Tämä 
vähentää pariston käyttöaikaa, ja Vaihda paristo -hälytys tulee näytölle odotettua nopeammin.

•		Pumppu	on	tarkoitettu	ainoastaan	jatkuvaan	ihonalaiseen	insuliini-infuusioon.	Sitä	ei	ole	
tarkoitettu käytettäväksi minkään muun aineen antamiseen.

•		Neuvottele	terveydenhoitotiimisi	kanssa	ennen	pumpun	käyttöä	sinulle	parhaiten	soveltuvien	
ohjelmaominaisuuksien määrittämiseksi. Jotkin ominaisuudet vaativat suurempaa tietämystä 
insuliinipumpun käytöstä ja kehittyneempiä itsehoitotaitoja. Lisäksi jotkin edistyneemmät 
ohjelmaominaisuudet vaativat perusasetusten testausta ja hienosäätöä parhaiden 
mahdollisten tulosten saavuttamiseksi. Saat erityistarpeet huomioivaa opastusta pumpun 
ohjelmoinnissa ja käytössä omalta terveydenhoitotiimiltäsi.

•		Jatketun	boluksen,	yhdysboluksen, ezCarbin (hiilihydr. laskin), IOB:n (bolusinsuliinia jäljellä) 
ja ezBG:n (VS-korjauslaskin) käyttö vaativat kaikki panostusta terveydenhuoltotiimiltäsi. Älä 
yritä käyttää näitä ominaisuuksia ennen kuin sinulla on riittävästi tietoa hoitosuunnitelmastasi 
ja olet saanut erityistä opastusta kustakin ominaisuudesta.

•		Vain	terveydenhoitotiimisi	voi	määrittää	insuliinin/hiilihydraatin	(I:HH) suhteen, 
insuliiniherkkyystekijät, VS-tavoitealueet sekä IOB:n keston.

•		Liian	korkea	tai	matala	perusnopeus	voi	vaikuttaa	haitallisesti	VS-tasoihin.	Hienosäädä	
perusnopeutta yhdessä terveydenhoitotiimisi kanssa.

•		Siihen,	kuinka	kehosi	käyttää	insuliinia,	voivat	vaikuttaa	monet	seikat.	Ilmoita	
terveydenhoitotiimillesi elämäntapamuutoksista, esim. jos aloitat/lopetat 
liikuntaharrastuksen tai painosi laskee tai nousee huomattavasti. Perusnopeuttasi saattaa olla 
tarpeen muuttaa.

•		Älä	lopeta	pumpun	käyttöä	ollessasi	sairaana,	ellei	terveydenhoitopalvelun	tarjoaja	kehota	
tekemään niin. Sairaana olleessaankin elimistösi tarvitsee insuliinia. Katso osio I, luku 15.

•		Kun	aloitat	ensimmäistä	kertaa	äänibolus-ominaisuuden	käytön,	varmista	aina	näytöstä	oikea	
ohjelmointi, kunnes tämän ominaisuuden käyttäminen käy sinulta varmasti ja helposti.

•		Animas	Corporation	suosittelee,	että	lähistölläsi	on	joku,	jolla	on	hyvä	käsitys	diabeteksesta	
ja pumppuhoidosta (perheenjäsen, ystävä ym.), niin että apua on saatavilla hätätilanteessa. 
Huolehdi, että heillä on samat tiedot, jotka itse olet saanut terveydenhoitotiimiltäsi.

m Huvipuistot
Huvipuistojen vapaapudotuslaitteissa on joskus käytetty erittäin voimakkaita 
sähkömagneetteja. Tällaiseen laitteeseen mennessä pumppu on poistettava.

Suurta painovoimaa on havaittavissa joissakin vuoristoradoissa. Vuoristorataan mentäessä on 
suositeltavaa katkaista pumpun virta (EI pysäyttää sitä).

m Paineistamaton lentokone
Jos lennät paineistamattomassa lentokoneessa tai taitolentokoneessa tai taistelusimulaatioon 
tarkoitetussa lentokoneessa (joko paineistetussa tai paineistamattomassa), katkaise pumpun 
virta (ÄLÄ pysäytä sitä).
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VIII

ENNEN KUIN ALOITAT

m VAROTOIMET (jatkoa)

•		Ennen	nukkumaanmenoa

˚  Suunnittele muutokset infuusiosettiin aterioiden yhteydessä tai tunti pari ennen 
nukkumaanmenoa. Jos muutosta tarvitaan nukkumaanmenoaikaan, tarkista verensokeri  
1–2 tunnin kuluessa. Tarkista verensokeri aina 1–2 tunnin kuluttua infuusiosetin 
muutoksesta.

˚  Varmista aina ennen nukkumaanmenoa, että säiliössä on riittävästi insuliinia, jotta se 
kestää koko yön. Ellei terveydenhoitotiimisi toisin suosittele, aseta äänenvoimakkuus 
suurelle kaikkien varoitusten ja hälytysten osalta ennen nukkumaanmenoa.

•		Poista	aina	kaikki	ilmakuplat	säiliöstä	ja	letkusta	ennen	insuliinin	annostelun	aloittamista.	
Ilmakuplat saattavat vaarantaa insuliinin annostelun täsmällisyyden. Lue säiliön 
pakkauksessa tulleet Käyttöohjeet.

•		Matkapuhelimet	saattavat	häiritä	pumpun	insuliinin	annostelua, jos pumppua pidetään niiden 
välittömässä läheisyydessä. On suositeltavaa pitää pumppua ja matkapuhelinta vähintään 
15,2 cm:n päässä toisistaan. Matkapuhelimet eivät vaikuta haitallisesti pumpun CGM-
toimintoihin.

•		Jos	toimitat	pumpun	huoltoon	ja	saat tilalle varapumpun, älä käytä varapumppua ennen kuin 
kaikki oman hoitosuunnitelmasi mukaiset asetukset on ohjelmoitu.

•		Jos	pudotat	pumpun	tai	se	iskeytyy	jotakin	kovaa	vasten,	varmista,	että	se	toimii	yhä	
kunnolla. Tarkista, että näyttö toimii ja on selkeä ja että säiliön suljin, paristotilan kansi ja 
infuusiosetti ovat kunnolla paikoillaan. Tarkista, onko säiliön ympärillä vuotoja käärimällä 
sen liitäntäalue paperinpalaan. Murtumat, säröt ja muut pumpun vauriot saattavat vaikuttaa 
pariston kosketukseen ja/tai pumpun vedenkestävyyteen. Ota yhteyttä paikalliseen Animas-
jälleenmyyjään, jos havaitset tai epäilet, että pumppu on vaurioitunut. Paikallisen Animas-
jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

•		Pumppu	on	suunniteltu	toimimaan	olosuhteissa,	joissa	lämpötila	on	5	°C:n	ja	40	°C:n	välillä.	
Jos pumppu altistetaan näiden rajojen ulkopuolelle, on noudatettava erityistä huolellisuutta 
sen suojaamiseksi äärilämpötiloilta.

•		Räjähdysvaaran	välttämiseksi	älä	käytä	pumppua	räjähdysherkkien	kaasujen	läheisyydessä.

•		Pumppu	on	suunniteltu	saavuttamaan	optimaalinen	suorituskyky	ja	pariston	käyttöikä	
Energizer® Ultimate AA -litiumpariston (1,5 V) kanssa. Ladattavilla paristoilla ja 
hiilisinkkiparistoilla ei ole pumpun vaatimia teho-ominaisuuksia, eikä niitä pidä käyttää. 
Myynnissä saattaa olla joitakin AA-litiumparistoja, joilla on eri jännite, esim. 3,6 V tai  
4,0 V. Älä käytä tällaisia paristoja. Muiden kuin 1,5 V:n paristojen käyttö saattaa pysyvästi 
vaurioittaa pumppua ja mitätöi sen takuun.

•		Älä	puhdista	pumppua	kotitalouspuhdistusaineilla,	kemikaaleilla,	liuottimilla,	valkaisuaineilla,	
hankaussienillä tai terävillä välineillä. Älä koskaan pese pumppua astianpesukoneessa tai 
hyvin kuumalla vedellä.

•		Älä	kuivaa	pumppua	hiustenkuivaimella,	mikroaaltouunissa	tai	uunissa.	Käytä	pehmeää	
pyyhettä.
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IX

ENNEN KUIN ALOITAT

m VAROITUKSET:

•		Älä	käytä	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturia	ja	-lähetintä	ennen	kuin	olet	saanut	opastusta	tai	
käynyt läpi anturin/lähettimen mukana tulleen perehdytysmateriaalin.

•		VS-mittarista	saamaasi	VS-arvoa	tulee	käyttää	hoitopäätösten	tekoon,	esimerkiksi	siihen,	
kuinka	paljon	insuliinia	on	pistettävä.	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturi	ja	-lähetin	eivät	korvaa	
VS-mittaria.	Mittarin	VS-arvot	voivat	erota	anturin	lukemista.	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturin	
ja -lähettimen antamat ja pumpun näyttämät glukoositason muutokset sekä niiden suunnat 
ja nopeudet tarjoavat lisätietoa, jotta sinun olisi helpompi tehdä diabeteksen hoitoon 
liittyviä päätöksiä.

•		Korkeaan	ja	matalaan	glukoosiin	liittyviä	oireita	ei	tule	jättää	huomiotta.	Jos	anturin	lukemat	
eivät vastaa oireitasi, mittaa verensokerisi VS-mittarilla. 

•		Anturisi	lukemat	eivät	välttämättä	ole	täsmällisiä,	jos	suoritat	kalibroinnin	harvemmin	kuin	
kerran 12 tunnissa. 

•		Joissakin	tapauksissa	anturit	saattavat	murtua.	Jos	anturi	rikkoutuu,	eikä	mikään	sen	osa	ole	
näkyvillä ihon yläpuolella, älä yritä irrottaa sitä. Hakeudu lääkäriin, jos pistokohdassa on 
tulehdusoireita – punaisuutta, turvotusta tai kipua. Jos kohdallesi osuu anturin rikkoutuminen, 
ilmoita siitä paikalliselle Animas-jälleenmyyjälle. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän 
yhteystiedot ovat ® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

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

•		Anturia	EI	OLE	HYVÄKSYTTY	muualle	kuin	vatsan	ihon	alle,	tai	jos	kyseessä	on	2–17-vuotiaat	
potilaat, vatsan tai istumalihasten yläosan alueelle.

•		Jos	lähettimen	kotelo	on	vaurioitunut/murtunut, sitä ei saa käyttää, sillä seurauksena voi olla 
sähkövaara tai sähkövika.

m VASTA-AIHEET:

•		Dexcom	G4	PLATINUM	-anturi	ja	-lähetin	eivät	korvaa	VS-mittaria.	Hoitopäätökset,	esim.	
kuinka paljon insuliinia on otettava, on aina tehtävä VS-mittarin VS-arvojen perusteella.

•		Dexcom	G4	PLATINUM	-anturi	ja	-lähetin	on	poistettava	ennen	magneettikuvausta	(MRI),	
tietokonetomografiakuvausta	tai	diatermiahoitoa.	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturia	ja	-lähetintä	
ei ole testattu magneettikuvauksen, tietokonetomografiakuvauksen tai diatermiahoidon 
aikana, eikä tietoa mahdollisista turvallisuus- tai toimintaongelmista ole.

•		Asetaminofeenia	(parasetamolia)	sisältävien	lääkkeiden	ottaminen	anturin	käytön	aikana	
voi aiheuttaa todellista suurempien verensokerilukemien saannin anturilla. Virheen suuruus 
riippuu kehossasi aktiivisena olevasta asetaminofeenin (parasetamolin) määrästä.

m 	Vasta-aiheet,	varoitukset	ja	varotoimet	–	Dexcom	G4	PLATINUM	 
-anturi ja -lähetin
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X

ENNEN KUIN ALOITAT

HUOMAA:
Animas® Vibe™ -insuliinipumppuun tai Dexcom G4 PLATINUM -anturiin ja -lähettimeen tehdyt 
muutokset, joita Animas Corporation tai Dexcom, Inc. ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat 
kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

m VAROTOIMET: 

•		Pese	kätesi	saippualla	ja	vedellä	ja	kuivaa	ne	ennen	anturipakkauksen	avaamista	
kontaminoitumisen välttämiseksi. 

•		Puhdista	anturin	pistoalueen	iho	paikallisella	antimikrobisella	liuoksella,	kuten	
isopropyylialkoholilla, ennen anturin kiinnittämistä. Näin voit vähentää infektion 
mahdollisuutta. Älä kiinnitä anturia ennen kuin puhdistettu ihoalue on riittävän kuiva, jotta 
anturi kiinnittyy paremmin. 

•		Vaihda	anturin	pistokohtaa	joka	mittauskerralla,	jotta	iho	voi	parantua.	

•		Vältä	alueita,	joita	töytäistään,	painetaan	tai	puristetaan	todennäköisimmin	tai	arpeutuneita,	
tatuoituja tai ärsyyntyneitä ihoalueita, sillä nämä eivät ole parhaita glukoosin mittauskohtia. 

•		Vältä	insuliinin	antamista	tai	insuliinipumpun	infuusiosetin	sijoittamista	7,62	cm:n	alueelle	
anturista sen varmistamiseksi, että insuliini ei voi vaikuttaa anturin lukemiin.

•		Anturi	on	steriili	avaamattomassa,	ehjässä	pakkauksessaan.	Älä	käytä	anturia,	jos	sen	
pakkaus on vaurioitunut tai avattu aikaisemmin.

•		Dexcom	G4	PLATINUM	-anturin	ja	-lähettimen	kalibroimiseksi	on	syötettävä	tarkka	VS-mittarin	
ilmoittama VS-arvo 5 minuutin kuluessa huolellisesti tehdystä VS-mittauksesta. Virheellisten 
VS-arvojen tai yli 5 minuuttia sitten saatujen VS-arvojen syöttäminen voi johtaa virheelliseen 
anturin lukemaan.

•		Lähettimen	lähetyskantama	pumppuun	on	enintään	3,6	metriä	ilman	esteitä.	Langaton	yhteys	
ei toimi hyvin veden läpi, joten kantama saattaa olla huomattavasti lyhyempi ollessasi uima-
altaassa, kylpyammeessa tai vesisängyssä. Lähettyvillä olevat metalliesineet ja lämpöpeitteet 
voivat myös haitata langatonta tiedonsiirtoa.

•		Antureita	on	säilytettävä	2–25	°C:n	lämpötilassa	säilyvyysaikansa	ajan.	Voit	säilyttää	
antureita jääkaapissa, jos sen lämpötila on tämän lämpötila-alueen sisällä. Antureita ei saa 
säilyttää pakastimessa.

m VAROITUKSET (jatkoa)

•		Anturissa	ja	lähettimessä	on	pieniä	osia,	jotka	voivat	edustaa	kuristumisvaaraa.	Lähetinpakkausta	
on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa. Siinä on magneetti, jota ei saa niellä.

•		Animas® Vibe™ -järjestelmä ei säätele insuliinia automaattisesti CGM-lukemien perusteella. 
On otettava testi sormenpäänäytteestä VS-mittarilla ja käytettävä saatua VS-arvoa insuliinia 
tai hoitoa koskevien päätösten tekemiseen. Insuliinin annostelupäätökset eivät saa perustua 
pelkästään	Dexcom	G4	PLATINUM	-järjestelmästä	saatuihin	tuloksiin.
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ENNEN KUIN ALOITAT

Tarvikkeiden lisätilaukset
Voit tilata säiliöitä, infuusiosettejä, ihon valmistelutuotteita, paristoja, paristotilan varakansia 
sekä pumpputarvikkeita ottamalla yhteyttä paikalliseen Animas-jälleenmyyjään. Paikallisen 
Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

Voit tilata Dexcom G4 PLATINUM -anturin ja -lähettimen tarvikkeita ottamalla yhteyttä paikalliseen 
Animas-jälleenmyyjään. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

Hätäpakkaus
Pidä hätäpakkaus aina mukanasi varmistaaksesi, että sinulla on tarvitsemasi tarvikkeet. 

Pakkauksen tulee sisältää ainakin seuraavat tarvikkeet:

•  Nopeavaikutteiset glukoositabletit tai -geeli

•  VS-seurantatarvikkeet, kuten mittari, testiliuskat, näytteenottolaite, lansetit, mittarin paristot 

•  Veren tai virtsan ketoaineiden mittaustarvikkeet

•  Nopeavaikutteinen ja muu insuliini terveydenhoitotiimisi suositusten mukaan

•  Lisäinfuusiosetit ja Animas® 2,0 mL -säiliöt (200 annosta/2 mL)

•  Siteet ja tarrat, jos käytetään

•  Ylimääräinen Energizerç Ultimate AA -litiumparisto (1,5 V) pumppua varten

•  Ylimääräinen pumpun pariston varakansi

•  Pumpun säiliön varasuljin

•  Glucagon Emergency Kit® -hätäpakkaus

•  Hätäpuhelinnumerot

•  Insuliinin saannin ja antamisen varasuunnitelma siltä varalta, että pumppua ei voi käyttää

Muista kertoa perheenjäsenelle, työtoverille ja/tai ystävälle, missä säilytät tätä hätäpakkausta.
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Osio I 

Animas® Vibe™ 
-insuliinipumppu
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Tämän käyttöoppaan osiossa I on tietoa uuden pumpun käytöstä, ohjelmoinnista ja kunnossapidosta. 
On tärkeää lukea se huolellisesti. Pidä käyttöopas helposti saatavilla, vaikka sinulla olisi aiempaa 
kokemusta pumpun käytöstä. Viittaukset CGM:ään tarkoittavat valinnaista Dexcom G4 PLATINUM 
-anturia ja -lähetintä, joka esitellään osiossa II. Valinnainen Dexcom G4 PLATINUM -anturi ja -lähetin 
ei ehkä ole saatavilla maassasi tai alueellasi. Tarkista saatavuus paikalliselta jälleenmyyjältä.

Olet aloittanut uuden elämäntavan hankkimalla Animas® Vibe™ -insuliinipumpun.

Valintasi aloittaa pumppuhoito on merkki siitä, että olet sitoutunut pitämään itsestäsi erittäin hyvää 
huolta. Pumppu on erityisesti suunniteltu auttamaan sinua hallitsemaan diabetestasi erityistoimisilla 
turvajärjestelmillä.

Pumppua käytetään insuliinihoitoon, jolla autetaan ylläpitämään terveydenhoitotiimisi suosittamia 
verensokerin (VS) tavoitteita. Se voidaan ohjelmoida antamaan insuliinia kahdella tavalla: 1) 
jatkuvalla, 24 tunnin perusnopeudella, ja 2) bolusinsuliinin annostelulla vastaamaan välittömiä 
annoksia nautitun ruoan ja korkean verensokerin mukaan. On tärkeää muistaa, että onnistunut 
pumppuhoito on pitkälle kehitetyn teknologian ja vastuullisen itsehoidon yhteistulosta.

Ole hyvä ja tarkista pumpun takana oleva sarjanumero ja kirjoita se ylös.

Pumpun sarjanumero:  ______________________________________

Tekninen tuki
Jos käyttöoppaassa on jotakin, jota et ole ymmärtänyt, tai jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua 
pumpun käytössä, ota yhteys paikalliseen Animas-jälleenmyyjään. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän 
yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

Ymmärrämme, että uuden pumpun käyttö voi tuoda eteen kysymyksiä tai ongelmia. Älä epäröi pyytää 
apua!

Jos sinulla on ongelmia diabeteksen hallinnassa, ole hyvä ja ota yhteys terveydenhoitotiimiisi.

ANIMAS® VIBE™INSULIN PUMP
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LUKU 1  –  INSULI INIPUMPUN YLEISESITTELY

Tärkeä huomautus 
Älä poista tehtaalla asennettua muovista näytön linssin suojakalvoa.

Pumpussa on nyt uutena ominaisuutena tehtaalla asennettu läpinäkyvä näytön linssin muovinen 
suojakalvo. Suojakalvo on erittäin kestävä ja se on suunniteltu suojaamaan pumpun näytön linssiä 
tahattomilta vaurioilta. Älä yritä irrottaa tätä kalvoa. Suojakalvon on oltava paikoillaan aina, jotta se 
suojaa pumpun näytön linssiä täysin naarmuilta ja muilta kosmeettisilta vaurioilta. Kalvo ei suojaa 
pumpun näytön linssiä äärimmäiseltä väärinkäytöltä.

Jos valmiiksi asennettu linssin suojakalvo vaurioituu tai irtoaa näytöltä, kalvo on korvattava uudella. 
Vaihtokalvoja voit ostaa paikalliselta Animas-jälleenmyyjältä. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän 
yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

Huomaa, että Animas® Vibe™ -insuliinipumpun rajoitettu takuu ei kata vahinkoja, naarmuuntuneet 
näytön linssit mukaan lukien, jotka johtuvat tavallisesta kulumisesta, tapaturmista, 
huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä ja väkivaltaisesta käsittelystä. Kehotamme suojaamaan 
pumpun näyttöä vahingoilta käyttämällä aina linssin suojakalvoa.

Animas® Vibe™ -insuliinipumpun pakkauksen sisältö

Animas® Vibe™ -insuliinipumpun pakkaus sisältää insuliinipumpun ja muut tarvikkeet, joita tarvitset 
insuliinin annosteluun. Tarkista pakkauksen sisältö varmistaaksesi, että siitä ei puutu mitään. Jos 
tarvikkeita puuttuu, ota yhteys paikalliseen Animas-jälleenmyyjään. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän 
yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

Animas® Vibe™ -insuliinipumpun pakkauksen sisältö:

a.  Animas® Vibe™ -insuliinipumppu

b.  Yksi Energizer® Ultimate  
AA -litiumparisto (1,5 V) 
pumppua varten

c. Vyöpidike

d.  Käyttöopas*

e.  Pikaopas*

f. Esittely-DVD*

*ei kuvassa

a

cb
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LUKU 1  –  INSULI INIPUMPUN YLEISESITTELY

Pumpun pakkauksen päällä: 

Pumpun etupuolella:

  Ylös-nuolinäppäin

  Alas-nuolinäppäin

  OK-näppäin

Pumpun yläsivulla: 

  Kontrastinäppäin/CGM-pikanäppäin

Pumpun takana:

Symboleiden selitykset
Seuraavassa on kuvat symboleista, jotka on merkitty Animas® Vibe™ -insuliinipumppuun tai sen pakkaukseen.

 
 Ei saa käyttää uudelleen

 
 Painerajoitukset

  Helposti särkyvä
  Suhteellisen kosteuden 

rajoitukset 

 
 Pidä kuivana

 
Lämpötilarajoitukset

 Huomio (katso käyttöopas)
 

Ongelmajäte – Hävitä paikallisia 
määräyksiä noudattaen

 “Käytettävä mennessä”  
-päivämäärä  Eränumero

S/N Sarjanumero  Luettelonumero

Valmistaja

 

Katso käyttöopas

Valmistuspäivä

 

Iskusuojaus, tyypin BF lääkintälaite

IPX8
Suojattu veteen upottamiselta
–  Pumppu on testattu 3,6 metriin saakka  

24 tuntia

       
 

Älä pidä ylläsi tai käytä magneettikuvaus-
laitteiden lähellä. Poista ennen magneet-
tikuvaushuoneeseen menemistä ja pidä 
huoneen ulkopuolella.

 
0086

Merkintä vahvistaa, että laite vastaa 
Euroopan neuvoston direktiivin 93/42/ETY 
vaatimuksia
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Päätoimintonäppäimet
Pääohjelmointitoiminnoilla on 4 näppäintä.  - ja  -näppäimillä voidaan liikkua näytön optioiden 
välillä ja valitsemalla syötettäviä arvoja, kuten bolusmäärä.  -näppäimellä voit valita kohdan tai 
aktivoida toiminnon. Äänibolus/ezBolus™ -näppäimellä voit ohjelmoida bolukselle äänimerkin (tai 
värinän) ohjelmoinnin tai annostelun vahvistamiseksi.

Ohjelmoinnin perusteet
•  Käytä /  -näppäimiä tehdäksesi haluamasi valinnan ja vahvista valinta painamalla  

-näppäintä. Vilkkuva kursori tarkoittaa, että pumppu on muokkaustilassa. /  -näppäimillä voit 
siirtyä muokkaamaan vilkkuvaa kenttää.

•  Voit vahvistaa syötteen ja poistua muokkaustilasta painamalla  -näppäintä.

•  Jos pumpun näyttö sammuu ennen kuin olet vahvistanut syötettä, syöte ei tallennu. Muista tarkistaa 
tekemäsi muutokset/syötteet seuraavalla kerralla, kun kytket pumpun näytön päälle.

Näyttö
Kaikki ohjelmoinnit, toiminnot, varoitukset ja hälytykset näkyvät näytöllä.

Insuliinipumppu on väline, jolla voit hallita diabetestasi entistä paremmin. Kun pumppu on liitettynä 
oikein kytkettyyn infuusiosettiin, pumppu annostelee insuliinia jatkuvalla tasolla (perusnopeus), 
24 tuntia vuorokaudessa. Sinä ohjelmoit välittömän insuliiniannoksen (bolus) annostelun nautitun 
ruoan mukaan tai korkean verensokerin korjaamiseksi.

Pumppu on suunniteltu ja valmistettu korkeimpien laatuvaatimusten mukaisesti.

Opettele käyttämään Animas® Vibe™ -insuliinipumppua

2

Ylös-näppäin

Alas-näppäin

Näyttö

Äänibolus/ezBolus™ 
-näppäin

OK-näppäin

Kontrastinäppäin/CGM-pikanäppäin

LUKU 2 – ANIMAS® VIBE™ -INSULIINIPUMPUN ESITTELY
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LUKU 2 –  ANIMAS ® VIBE ™ - INSULI INIPUMPUN ESITTELY

Kontrastinäppäin/CGM-pikanäppäin
Painamalla tätä näppäintä voit säätää näytön kontrastia. Kontrastitasoja on kolme: himmeä, oletus 
ja kirkas. Pariston säästämiseksi pumpun näyttö himmenee automaattisesti, kun mitään näppäintä 
ei ole painettu siihen mennessä, kun puolet näytön määritetystä aikakatkaisusta on kulunut. 
Automaattinen himmennys -tilassa voit palauttaa asettamasi oletuskontrastitason painamalla  

 -näppäintä pumpun päältä. Painamalla toimintonäppäintä automaattisen himmennyksen tilassa 
palautat oletuskontrastitason samalla, kun aktivoit kyseisen toiminnon. Voit säätää kontrastia Soita 
huoltoon -hälytyksen aikana painamalla  -näppäintä. Katso osio I, luku 9.

Jos et käytä pumpussa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, CGM-toiminnot ja -tiedot eivät 
ole saatavilla pumpun näytöllä. Painamalla  -näppäintä pumpun ollessa lepotilassa voit kuitenkin 
avata yhden pumpun CGM-trendikaavioista tai CGM-tietonäytön. Kaikilta näiltä näytöiltä on palattava 
PÄÄMENU-näytölle. Paina pumpusta  palataksesi CGM-menunäytölle ja paina sitten uudelleen  
-näppäintä “päämenun” ollessa korostettuna palataksesi PÄÄMENU-näytölle.

Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, painamalla  -näppäintä 
pumpun ollessa lepotilassa voit avata jonkin pumpun CGM-trendikaavioista tai CGM-tietonäytön. 
Katso osio II, luku 6.

HUOMAA:
•  Kun katsot pumpun näyttöä kirkkaassa auringonvalossa, näet näytön paremmin suojaamalla sitä 

kädellä tai siirtymällä varjoisalle alueelle.

•  Jos pumppu siirtyy lepotilaan, kun jotakin virhettä ei ole poistettu, paina  -näppäintä avataksesi 
pumpun  virhenäytön. Tämä pysyy näytöllä, kunnes virhe on poistettu.

Äänibolus/ezBolus™

Tällä näppäimellä voi ohjelmoida boluksen katsomatta pumppua käyttämällä äänimerkkejä (tai 
värinää) ohjelmoinnin ja annostelun vahvistamiseen. Jos et halua aktivoida äänibolustoimintoa, tämä 
näppäin toimii Normaali bolus -näytön pikanäppäimenä.

HUOMAA: Kun aloitat Äänibolus-toiminnon käytön, oikea ohjelmointi on aina vahvistettava näyttöä 
katsomalla, kunnes totut ääni- tai värinäpalautteeseen bolusta ohjelmoidessasi. Katso osio I, luku 9.

m VAROITUS: Äänibolus/ezBolus™ -näppäimen poisto voi vahingoittaa pumppua. Lisäksi se 
saattaa vaikuttaa pumpun eheyteen ja heikentää pumpun vedenkestävyyttä.
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LUKU 2 –  ANIMAS ® VIBE ™ - INSULI INIPUMPUN ESITTELY

Säiliötilan suljin
Tämä suljin kiinnittää säiliön ja infuusiosetin pumppuun.

IR-ikkuna lataamiseen
IR-ikkuna on sinisen kehyksen sisällä. Tämä on tiedonsiirron 
infrapunaikkuna, jota käytetään pumpun tietojen lataamiseen. 

Äänet 
Pumpun äänenvoimakkuus on säädettävissä ja vaihtoehtoisesti käytettävissä on värinäominaisuus 
varoitusten ja hälytysten antamiseen ja tiettyjen insuliiniannosten vahvistamiseen. Jos käytät 
pumpussa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, voit asettaa CGM-seurantaan liittyviä 
hälytyksiä ja huomautuksia CGM-asetukset -menussa (katso osio II, luku 2).

Paristotilan kansi/ilma-aukko
Tämä kansi on helppo kiertää auki kolikolla pariston 
vaihtoa varten. Kannen ympärillä on o-rengas, joka estää 
veden pääsyn pumppuun. Paristotilan kannessa on 
lisäksi sisäänrakennettu ilma-aukko, josta pumppuun 
pääsee ilmaa paineistuksen ylläpitämiseksi, mutta veden 
pääsyn estämiseksi. Varo kiristämästä paristotilan kantta 
liian tiukalle. Katso osio I, luku 3.

Ensisijainen venttiili
Ensisijainen venttiili on osa redundanttista ilmanvaihdon 
turvajärjestelmää, joka päästää pumppuun ilmaa 
tasaisen paineen ylläpitämiseksi, mutta estää veden pääsyn pumppuun.

m VAROITUS: Älä koskaan kiristä säiliön suljinta, kun infuusiosetti on kiinnitettynä kehoosi. 
Jos säiliön suljinta kiristetään, kun infuusiosetti on kiinnitettynä kehoon, seurauksena voi olla 
tahaton insuliinin annostelu, joka voi johtaa vakavaan vahinkoon tai kuolemaan. 

m VAROITUS: Ilma-aukkoihin ei saa missään tapauksessa työntää teräviä esineitä. Tämä 
voi heikentää pumpun vedenkestävyyttä. Jos epäilet ilma-aukkojen olevan tukossa, vaihda 
paristotilan kansi. 

Säiliön 
suljin

Ensisijainen 
venttiili

Paristotilan 
kansi/ 
ilma-aukko

ANIMAS® VIBE™INSULIN PUMP
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LUKU 2 –  ANIMAS ® VIBE ™ - INSULI INIPUMPUN ESITTELY

Näppäinten lukitustoiminto
Voit käyttää näppäinten lukitustoimintoa välttääksesi tahattoman näppäinten painamisen. Herätä 
pumppu, paina ja pidä painettuna  - ja  -näppäimiä samanaikaisesti, kunnes näytölle tulee teksti 
“(LUKITTU) Poista lukitus painamalla kumpaakin nuolinäppäintä pitkään”. Pumpun näppäimet on nyt 
lukittu. Voit poistaa lukituksen herättämällä pumpun, jolloin näytöllä lukee “(LUKITTU) Poista lukitus 
painamalla kumpaakin nuolinäppäintä pitkään”, ja painamalla ja pitämällä painettuna  - ja  
-näppäintä samanaikaisesti, kunnes näyttö avautuu.

Perusnäytöt

Vahvistusnäyttö
Kun asennat paristoa, tämä on ensimmäinen näyttö, jonka näet tiimalasin 
jälkeen. Tällä näytöllä vahvistetaan kellonajan, päivämäärän, kielen ja 
paristotyypin asetukset. Kun “Vahvista” on korostettuna, paina  -näppäintä 
vahvistaaksesi asetukset ja mene aloitusnäytölle.

HUOMAA:
•  Jollet vahvista asetuksia VARMISTA-näytöllä, pumppu antaa hälytysäänen. Jos asetuksia ei vahvisteta, 

pumppu antaa 4 pitkää ääntä/värinäsignaalia 3 minuutin välein, kunnes näyttö vahvistetaan.

•  On tärkeää, että pumppuun asetetut päivämäärä ja kellonaika ovat oikein (ajantasaiset). Jos 
pumpun päivämäärä- ja aika-asetukset menetetään pariston ollessa poissa pumpusta pitkän aikaa, 
et voi mennä aloitusnäytölle (katso jäljempänä) ennen asetusten vahvistamista vahvistusnäytöllä.

•  Jos käytät pumpussa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä ja CGM-jakso on meneillään 
asentaessasi paristoa, vahvistusnäyttö on näkyvissä noin 8 sekuntia sen jälkeen, kun  -näppäintä on 
painettu vahvistukseksi. CGM-jakso tulee uudelleen näkyviin, kun aloitusnäyttö avautuu. Katso osio II.

Aloitusnäyttö
Kun olet määrittänyt pumpun asetukset, aloitusnäyttö on ensimmäinen 
näkyviin tuleva näyttö, kun “herätät” pumpun. Paina   ,  - tai  -näppäintä 
herättääksesi pumpun. (Aloitusnäytöllä näkyvät kellonaika, arvioitu pariston 
jäljellä oleva virta, mahdollisesti aktiivisena oleva jatkettu bolus tai tilap. 
perus, senhetkinen perusnopeus sekä säiliössä jäljellä oleva insuliinimäärä.) 
Pääset tästä päämenuun tai voit käyttää pikanäppäintä siirtyäksesi tilanäytölle. 
Pariston käyttöajan symboli on tummennettu arvioidun jäljellä olevan virran 
ilmoittamiseksi.

Pariston käyttöajan ilmaisin
  HUOMAA: Pariston käyttöaika vaihtelee paristotyypin, säilytysolosuhteiden ja sen mukaan, 

miten kauan paristoa on käytetty. Todellisen pariston käyttöajan voidaan olettaa olevan 
näytöllä ilmoitettua lyhyempi, jos käytät pumpun toimintoja säännöllisesti. Valmistaudu 
vaihtamaan paristo milloin tahansa, kun paristokuvake ei ole täysin (tummennettu) täynnä.

Kun mitään näppäimiä ei ole painettu määritetyn ajan kuluttua, pumpun näyttö “sammuu” pariston 
säästämiseksi. Kun pumppu sammuu, näyttö on tyhjä.

Tila

Perusnopeus
0,025U/h 

Insulin : 105U
Menu 

14: 27

VARMISTA  

Vahvista 

Tila      
Kuukausi  
Päivä     
Vuosi     

SUOMI     
Paristo=   Liti  

14:27       
24 h

2010

Tam
7
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LUKU 2 –  ANIMAS ® VIBE ™ - INSULI INIPUMPUN ESITTELY

Päämenu-näyttö
Tällä näytöllä näkyvät kaikki päämenun vaihtoehdot. 

Bolus
Valitsemalla tämän pääset Normaali bolus -näytölle. Jos olet aktivoinut 
erikoisbolustoiminnot, näytölle tulee Bolus-menu. Bolus-menusta voit valita 
bolustyypin ja ohjelman sekä antaa bolusannoksen. 

Pysäytä/Käynnistä
Tämän valinta pysäyttää kaiken insuliiniannostelun ja Aloita-toiminto käynnistää perusannostelun uudelleen. 

Historia
Tämän valitsemalla näet bolusannosten historian, kokonaisvuorokausiannoksen (KVA), hälytykset, täytöt, 
pysäytykset ja perustiedot. 

Perus
Valitsemalla tämän näet ja voit ohjelmoida perusnopeuden. Tämä jatkuva nopeus ylläpitää verensokeritasoasi 
aterioiden välillä. Terveydenhoitotiimi määrittää tämän nopeuden. Oletusarvoisessa perusmenussa näkyy yksi 
perusohjelma ja Tilap. perus -optio. Voit aktivoida perusohjelman lisäoptioita Lisäasetukset-menussa.

Asetukset
Valitsemalla tämän voit mukauttaa pumpun asetuksia ja toimintoja sekä lisätä menuun lisätoimintoja. 
Terveydenhoitotiimisi neuvoo sinulle hoitosuunnitelmaasi parhaiten soveltuvat toiminnot ja kertoo, miten 
saavutat parhaat tulokset.

Täyttö/Palautus
Tällä valinnalla voit kohdistaa säiliön ja männänvarren oikein sekä täyttää infuusiosetin letkun ja kanyylin tai 
neulan ennen pumppuun liittämistä.

Tila
Valitsemalla tämän näet nopeasti nykyiset/uusimmat asetukset ja pumpun annostelut.

CGM (katso osio II)
Jos käytät pumpussa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, tällä valinnalla pääset CGM-menunäytölle, 
josta voit käyttää kaikkia pumpussa olevia CGM-toimintoja. Voit lisäksi määrittää VS-rajoja, hälytyksiä, 
äänenvoimakkuuden ym. Jos et käytä Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpun kanssa, CGM-toiminnot ja -tiedot eivät ole käytettävissä pumpun näytöllä.

PÄÄMENU 

Tila

 Bolus    
CGM
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus    
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun
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Tässä osiossa tarvitset seuraavia tarvikkeita:

•  Animas® Vibe™ -insuliinipumppu

•  Energizer® Ultimate AA -litiumparisto (1,5 V)

•  Kolikko

•  Infuusiosetti, jossa on vakio Luer-yhdistäjä

•  Animas® 2,0 mL -säiliö (200 annosta/2 mL) 

•  Alkoholipyyhe (insuliinipullon suun puhdistamiseen)

•  Pullo U100-insuliinia (nopeavaikutteinen) huoneenlämpöisenä (katso sallitut insuliinityypit osiosta 
Ennen kuin aloitat)

•  Ihon valmistelutuote, kuten IV PREP (infuusiosetin pistokohdan puhdistamiseen ja valmisteluun)

Pariston tyyppi
Pumppu on suunniteltu saavuttamaan optimaalinen toiminta ja pariston kesto Energizer® Ultimate AA 
-litiumparistolla (1,5 V). Tarkista ennen asentamista, että litiumparisto on varmasti oikeantyyppinen.

Jos sinun on pakko käyttää AA-alkaliparistoa, suositellaan seuraavaa:

•  Energizer® E91

m VAROITUS: Sinulla pitää olla pumpun käyttökoulutus suoritettuna ennen tämän luvun 
lukemista.

m HUOMIO: Pumppua ei saa missään olosuhteissa puhdistaa alkoholipyyhkeellä tai ihon 
valmistelutuotteella. Katso osio I, luku 12.

m VAROITUS: 

•  Ladattavilla paristoilla tai hiilisinkkiparistoilla ei ole pumpun tehonlähteeksi vaadittavia 
ominaisuuksia eikä niitä saa käyttää. Näiden paristojen käyttö mitätöi pumpun takuun. 

•  Pumpun tehonlähteenä ei saa missään tapauksessa käyttää suuritehoista 3,6 V:n 
AA-litiumparistoa. Näiden paristojen käyttö voi vaurioittaa pumppua pysyvästi ja mitätöi 
takuun.

m HUOMIO: Pumpun tehonlähteenä on mahdollista käyttää turvallisesti tavallista 
AA-alkaliparistoa (1,5 V), mutta pariston käyttöaika on huomattavasti lyhyempi. On tärkeää, että 
paristoa vaihtaessasi valitset käyttämäsi paristotyypin vahvistusnäytöltä. Näin taataan Pariston 
vähäinen varaus- ja Vaihda paristo -varoitusten todenmukaisuus.

HUOMAA: Pumppu käyttää paristovirtaa ilmoittaessaan huomautuksista, varoituksista ja hälytyksistä. 
Jos et vahvista ilmoitusta, pumppu jatkaa paristovirran käyttöä ilmoitusten toistamiseen. Tämä 
vähentää pariston käyttöaikaa, ja Vaihda paristo -hälytys tulee näytölle odotettua nopeammin.

3
LUKU 3 – PUMPUN VALMISTELU
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LUKU 3 –  PUMPUN VALMISTELU

Pariston vaihto
Aina kun vaihdat pariston 

•  Irrota aina pistokohdasta ennen pariston vaihtamista.

•  Täysi palautus- ja täyttöjakso vaaditaan. Katso Pumpun ja infuusiosetin täyttö tästä luvusta.

•  Bolusinsuliinia jäljellä -laskenta alkaa uudelleen nollasta (0,00U).

•  Yhdysbolus palautuu tehdasasetuksena olevaan oletuskestoon ja -jakoon. 

•  Perusohjelman asetukset on tarkistettava.

1. Irrota pistokohdasta. 

2. Avaa paristotilan kansi kääntämällä vastapäivään kolikolla. 

3. Tarkista, onko paristotilan kannessa vaurioita, kuten halkeamia tai puuttuvia kierteitä, ja varmista, 
että värillinen o-rengas on hyvin kiinni, eikä se ole kulunut tai vaurioitunut.

4. Tarkista, ettei kannen päällä olevassa ilma-aukossa ole 
epäpuhtauksia. Tämä ilma-aukko ylläpitää paineistusta estäen 
samalla veden pääsyn paristotilaan. 

HUOMAA: Paristotilan kansi on vaihdettava kuuden kuukauden 
välein tai useammin, jos o-rengas tai kansi on vaurioitunut tai 
ilma-aukko on tukossa. Katso osio I, luku 12.

5. Asenna Energizer® Ultimate AA -litiumparisto (1,5 V) 
paristotilaan positiivinen (+) napa edellä.

6. Kiinnitä kansi paikoilleen kääntämällä sitä 
myötäpäivään, kunnes o-rengasta ei näy. Kiristä kantta 
hitaasti, kunnes se on samassa tasossa pumpun 
rungon kanssa.

HUOMAA: Liiallinen voimankäyttö paristotilan kannen 
kiinnittämisessä voi aiheuttaa pumpun kotelon halkeamisen. 
Pumpun halkeamat, lohkeamat tai muut vauriot voivat vaikuttaa pariston 
kosketukseen ja/tai pumpun vedenkestävyyteen.

7. Aina kun vaihdat pariston, pumppu suorittaa sarjan itsetestejä, jotka kestävät muutaman sekunnin. 
Näkyviin tulee täysin musta näyttö, jossa on tiimalasin symboli, ja sen jälkeen VAHVISTA-näyttö. 
Pumppu kehottaa vahvistamaan (tai muuttamaan) ajan/päivämäärän, kielen ja pariston tyypin 
piippausäänellä.

m VAROITUS:
•  Pariston vähäisen varauksen varoitus tarkoittaa, että virtaa riittää vähintään 30 minuutiksi.
•		Voit	poistaa	pumpun	pariston	enintään	12	tunniksi.	Kun	asennat	pariston	takaisin,	pumppu	

kehottaa syöttämään ajan ja päivämäärän. Aika ja päivämäärä on asetettava uudestaan.
•		Jos	käytät	pumpun	kanssa	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturia	ja	-lähetintä,	Vaihda	paristo	-hälytys	

pysäyttää kaikki CGM-toiminnot, eikä uusia CGM-lukemia tule näytölle ennen kuin paristo on 
asennettu. Katso osio II.

Paristotilan  
kannen ilma-aukko

O-rengas

Energizer® Ultimate 
AA -litiumparisto 
(1,5 V)
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LUKU 3 –  PUMPUN VALMISTELU

Asetukset

Kellonajan ja päivämäärän asetus/vaihto
Kun vaihdat pariston, voit muuttaa aikaa ja päivämäärää VARMISTUS-naytöllä.

Voit myös mennä ajan/päivämäärän ASETUKSET-näytölle valitsemalla “Asetukset” PÄÄMENUSTA.

1. Paina aloitusnäytöllä  
-näppäintä valitaksesi kohdan 
“Menu”. Vieritä PÄÄMENUSSA 
kohtaan “Asetukset”. Paina 
-näppäintä.

2. Vieritä kohtaan “Aika/
Päiväys” ASETUKSET-
menussa. Paina  
-näppäintä.

3. Paina  -näppäintä aktivoidaksesi muokkaustilan (näytetty vilkkuvalla kursorilla).

Tila  

 Perusnopeus
0,025U/h 

Insulin: 105U
Menu

14: 27 PÄÄMENU 

Tila

Bolus         
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

ASETUKSET  

Aika/Päiväys

Äänenvoimak

Lisäasetuks

Alkuun

8. Tarkista näytöllä olevat aika/päivämäärä, pariston tyyppi ja kieli. Jos ne 
ovat oikein, vieritä korostus kohtaan “Vahvista” ja paina  -näppäintä. 
Näkyviin tulee aloitusnäyttö. Lisätietoja kellonajan ja päivämäärän 
muuttamisesta on tämän luvun kohdassa Asetukset – Perustiedot, Kellonajan 
ja päivämäärän asetus/vaihto.

HUOMAA: Aika ja päivämäärä on asetettava, jotta VARMISTA-näyttö voidaan 
hyväksyä.

9. Voit vaihtaa pariston tyypin korostamalla Paristo-kentän ja painamalla  
 -näppäintä, jotta muokkaustila aktivoituu (kursori alkaa vilkkua).

10. Käytä /  -näppäimiä pariston tyypin vaihtamiseen ja vahvista ja 
poistu muokkaustilasta painamalla  -näppäintä.

HUOMAA: 
•  Oikea pariston tyyppi on valittava, jotta pariston käyttöajan ilmaisin olisi 

tarkka. “Lit.” = Litium, “Alk.” = Alkali.
•  On tärkeää, että pumppuun asetetut päivämäärä ja kellonaika ovat oikein 

(ajantasaiset). Jos pumpun päivämäärä- ja aika-asetukset menetetään, 
kun paristo on poistettuna pumpusta pitkän aikaa, et voi mennä aloitusnäytölle ennen asetusten 
muokkaamista ja vahvistamista vahvistusnäytöllä.

11. Vieritä kohtaan “Vahvista” ja paina -näppäintä. Aloitusnäyttö tulee näkyviin.

HUOMAA: Ohessa esitetty Huomautus-näyttö tulee näkyviin joka kerran pumppua herätettäessä, 
kunnes olet asettanut perusnopeuden. Vieritä kohtaan “Vahvista” ja paina  -näppäintä ohittaaksesi 
tämän Huomautus-näytön.

12. Joka kerran, kun vaihdat pariston, täysi Täyttö/Palautus-jakso vaaditaan (katso Pumpun 
ja infuusiosetin täyttö tästä luvusta). Säiliötä ei tarvitse irrottaa, jos paristo vaihdetaan säiliötä 
vaihtamatta. Ohita Täytä kanyyli -vaihe, ellet ole vaihtanut myös pistokohtaa.

Huomautus  

Vahvista      
Perusmenu    

 Aktiivinen   
 perusohjelma  

 on tyhjä.    
 0,000U/h  

Tila  

 Perusnopeus
0,025U/h 

Insulin: 105U
Menu

14: 27
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4. Vaihda haluamiisi asetuksiin /  -näppäimillä. Vahvista asetus ja 
poistu muokkaustilasta painamalla  -näppäintä.

5. Valitse seuraava kenttä /  -näppäimillä. Toista edelliset vaiheet. 
Vieritä korostaaksesi “Päämenun” ja paina lopuksi   -näppäintä. 
PÄÄMENU-näyttö tulee näkyviin.

HUOMAA:
•  On tärkeää, että pumppuun asetetut päivämäärä ja kellonaika ovat oikein 

(ajantasaiset). Tarkista päivämäärä ja aika ennen niiden tallentamista 
pumppuun.

•  Jos valitset 12 tunnin aikaformaatin, AM/PM-merkit vaihtuvat, kun vierität 
asetettavaan aikaan. Varmista, että haluamasi AM- tai PM-valinta näkyy oikein, kun asetat aikaa.

Kausittaiset kellonajan säädöt (koskee tiettyjä maita tai alueita)
Pumpussa olevaa aikaa on ehkä säädettävä vastaamaan vuodenaikaan liittyvää kellonajan vaihtelua 
alueellasi.

Jos siirrät pumpun kellon tuntiviisaria eteenpäin kello 23 jälkeen mutta ennen keskiyötä, myös 
päivämäärää on siirrettävä yksi päivä eteenpäin manuaalisesti. Jos vaihdat pumpun kellonaikaa 
keskiyön jälkeen, pumpun päivämäärä vaihtuu oikeaan automaattisesti.

Kelloa on hyvä siirtää taaksepäin ennen keskiyötä lauantaina tai kello 01:n jälkeen sunnuntaina. 
Näin pumppuun on asetettuna oikea päivämäärä. Pumppu rekisteröi ylimääräisen tunnin 
kokonaisvuorokausiannosten historiaan, koska päivää on muutettu käsittämään 25 tuntia. Jos 
vaihdat kellonaikaa keskiyön ja klo 01:n välillä, päivämäärä on myös vaihdettava. Tämä aiheuttaa 
päivämäärän kaksoismerkinnän historiassa. (Tämä kaksoismerkintä sisältää enintään yhtä tuntia 
vastaavan insuliinin annostelumäärän.)

Äänet — Asetus/Muutos
Äänimenussa voidaan säätää vain pumppuun liittyvien toimintojen ääniä. Se ei aktivoi toimintoa. 
Esimerkiksi äänibolus-ääni säädetään tässä menussa, mutta äänibolustoiminnon päälle kytkemiseksi 
on mentävä Lisäasetukset-menuun. Katso osio I, luku 9. Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 
PLATINUM -anturia ja -lähetintä, katso ohjeet CGM-äänien asettamiseen osion II luvusta 2.

Pumppuun on esiladattu äänet useimmille huomautuksille, muistutuksille ja hälytyksille keskitason ja 
suuren äänenvoimakkuuden asetuksiin. Tämä ääni soi vain alkuilmoituksen merkiksi. Jollet vahvista 
alkuilmoitusta, seuraavana äänenä käytetään tehdasasetusta. Jos sitä ei vahvisteta, varoitukset ja 
hälytykset siirtyvät automaattisesti suurelle äänenvoimakkuudelle ja värinälle tunnin kuluessa. 

ASETUS   
 Aika/Päiväys  

Muoto     
Kuukausi  
päivä     
Vuosi

14: 27       
Tunti : min   

24 h
Tam
29
2010

Alkuun 
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Ensimmäisen ÄÄNIASETUKSET-MENUN vaihtoehdot ovat seuraavassa. Normaalin boluksen 
ääneksi ja Tilap. perusannostelun ääneksi voidaan asettaa jokin seuraavista: Värinä (Vär.), matala 
äänenvoimakkuus (MAT), kesk. äänenvoimakkuus (KES), korkea äänenvoimakkuus (KOR) tai 
kokonaan pois päältä (OFF). Turvallisuussyistä joitakin ääniä ei voida kytkeä pois päältä.

Normaali bolus -ääni

Äänibolus-ääni (OFF ei ole vaihtoehtona tälle ääniasetukselle)

Tilap. perus -ääni

Toisen Ääniasetukset-menun vaihtoehdot ovat seuraavassa. Yksi seuraavista voidaan valita: Värinä 
(Vär.), mat. äänenvoimakkuus (MAT), kes. äänenvoimakkuus (KES), korkea äänenvoimakkuus (KOR) 
tai pois päältä (OFF). Turvallisuussyistä joitakin ääniä ei voi kytkeä pois päältä. 

Huomautusääni

Muistutusääni (OFF ei ole vaihtoehtona tälle ääniasetukselle)

Varoitusääni (OFF ei ole vaihtoehtona tälle ääniasetukselle)

Hälytysääni (OFF ei ole vaihtoehtona tälle ääniasetukselle)

1. Vieritä PÄÄMENUSSA kohtaan “Asetukset”. Paina  -näppäintä.

2. Vieritä kohtaan “Ääni”. Paina  -näppäintä siirtyäksesi ASETUS ÄÄNI -näytölle. 

3. Vieritä valinnan kohdalle /  -näppäimillä. Paina  -näppäintä. 

4.  Kursorin vilkkuminen tarkoittaa, että voit muokata valintaa. Vaihda haluamaasi asetukseen  
/  -näppäimillä. Vahvista painamalla  -näppäintä. 

5. Toista edellinen jäljellä olevien valintojen tekemiseen. 

6. Vieritä kohtaan “ ” siirtyäksesi toiseen ASETUS ÄÄNI -menuun tai vieritä lopuksi kohtaan Alkuun 
palataksesi aloitusnäytölle.

m HUOMIO: Ellei terveydenhuollon ammattilainen suosittele toisin, värinätilaa ei tule käyttää 
nukkuessa. Jos nukut hyvin sikeästi, aseta hälytyksen voimakkuus suureksi ennen nukkumaan 
menemistä.

ASETUKSET  

Aika/Päiväys  

Äänenvoimak

Lisäasetuks

Alkuun

PÄÄMENU 

Tila

Bolus         
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

ASETUS ÄÄNI  

Alkuun

N-Bolus 
A-Bolus 

T-Perus 

KOR
MAT

OFF

ASETUS ÄÄNI  
Huom

Muist

Varoitus

Hälytys       

MAT

Vär  

KES

KOR
Alkuun
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1. Puhdista työtila, jossa liität infuusiosetin säiliöön. Pese kädet perusteellisesti saippualla ja 
vedellä.

2. Avaa steriilin infuusiosetin pakkaus varovasti. Jos pakkaus on vahingoittunut tai avattu, käytä 
toista settiä ja ota yhteys jälleenmyyjään.

3. Avaa säiliötilan suljin kääntämällä sitä 
vastapäivään.

4. Irrota infuusiosetin letkun tulppa Luer-
yhdistäjästä. (Kaikissa infuusioseteissä ei 
käytetä näitä tulppia.)

5. Kun olet irrottanut suojakannen, pujota 
infuusiosetin Luer-yhdistäjä säiliötilan 
sulkimen (pienemmästä) yläaukosta ja varo 
koskemasta käsin Luer-yhdistäjän kärkeen tai 
työtasoon.

m VAROITUS: Pumpun tehokkuutta ei voida taata, jos käytetään muita kuin Animas 
Corporationin valmistamia säiliöitä.

Vain infuusiosettejä, joita on markkinoitu käytettäväksi insuliinin annosteluun 
infuusiopumppujen kanssa, joissa on insuliinille sopiva letku ja vakio Luer lock -yhdistäjä, 
voidaan käyttää tämän Animas® Vibe™ -insuliinipumpun kanssa. Pumpun tehokkuutta ei 
voida taata, jos käytetään muuntyyppisiä infuusiosettejä. Jos olet epävarma, voidaanko 
infuusiosettiäsi käyttää Animas® Vibe™ -insuliinipumpun kanssa, käänny terveydenhoitotiimisi 
puoleen.

Älä koskaan käynnistä pumpun Täyttö/Palautus-jaksoa, kun infuusiosetti on kiinnitettynä 
kehoosi. Jos et irrota infuusiosettiä kehostasi ennen Täyttö/Palautus-jakson käynnistämistä, 
seurauksena voi olla insuliinin yliannostus ja mahdollinen vahinko tai kuolema. Jos pumpussa 
on sisäinen vaurio, tahattomasti annostellun insuliinin määrä voi olla huomattava. Tämä voi 
johtaa vakavaan vahinkoon tai hypoglykemiasta aiheutuvaan kuolemaan.

Säiliö
Säiliön täyttö

Lue säiliön mukana toimitetut käyttöohjeet.

Letkun liittäminen säiliöön
Tässä osiossa tarvitset seuraavia:

•  Täytetty Animas® 2,0 mL -säiliö (200 annosta/2 mL) 

•  Animas® Vibe™ -insuliinipumpun kanssa yhteensopiva infuusiosetti (vakio Luer lock -yhdistäjä ja 
insuliinille sopiva letku) 

Infuusiosetin Luer-yhdistäjä

Säiliötilan sulkimen yläosa

Pujotettu oikein sulkimen läpi
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6. Poista suljin täytetyn säiliön kärkiosasta. 
Insuliinia ei saa koskaan täyttää 2,0 mL:n 
merkin yli, jotta insuliinia ei roisku eikä ilmaa 
pääse säiliöön. Mäntä on sijoitettu oikein 
enimmäistäyttömäärää varten, kun männän päätä 
lähinnä oleva musta o-rengas on 2,0 mL:n merkin 
kohdalla. Liitä infuusiosetin Luer-yhdistäjä säiliön 
kärkiosaan kääntämällä myötäpäivään, kunnes 
se on tiukalla ja käännä vielä neljäsosa kierrosta.

7. Laita säiliö-/letkukokoonpano sivuun.

HUOMAA:
•  Tarkista, ettei osissa ole vuotoja, halkeamia tai vaurioita aina kun vaihdat säiliön ja infuusiosetin. 

Kiristä Luer-yhdistäjä kunnolla vuotojen välttämiseksi. Voit tarkistaa säännöllisesti, onko liitännässä 
kosteutta käärimällä säiliön ja infuusiosetin välissä olevan Luer-yhdistäjän paperipyyhkeeseen.

•  Kun käsittelet säiliötä, varo vääntämästä tai kiertämästä mäntää säiliön runko-osassa. Kun mäntä 
on suoraan kohdistettu, o-renkaat pysyvät kunnolla paikoillaan, mikä minimoi säiliöön pääsevän 
ilman sekä insuliinivuotojen mahdollisuuden.

Säiliön vaihto

1. Irrota infuusiosetti kehostasi.

2. Kierrä säiliön suljin auki ja pidä letku liitettynä säiliöön.

3. Kun letku on liitetty säiliöön, vedä säiliö suoraan ulos pumpusta.

4. Irrota letku säiliöstä ja hävitä säiliö. Täytä uusi säiliö kuten kuvattu edellä.

m VAROITUS: Muista kiertää Luer-yhdistäjää lisäneljännes varmistaaksesi liitännän tiukkuus. 
Jos liitäntä ei ole varma, insuliinia voi vuotaa säiliön ulkopuolelle, jolloin seurauksena on vajaa 
insuliinin annostelu.

Liitä infuusiosetti 
säiliöön tästä
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Pumpun ja infuusiosetin täyttö
HUOMAA: Kun jokin vaihe on suoritettu, sen valintaruutu ezPrime-menussa tummenee.

1. Varmista, että pumppu ei ole kiinni kehossasi.

2. Valitse PÄÄMENUSTA “Täyttö/Palautus”.

3. “Palauta” on korostettu ezPrime-menussa. 
Paina  -näppäintä. PALAUTUS-NÄYTTÖ tulee 
näkyviin.

4. Vieritä ylös kohtaan “Palauta”. 
Paina  -näppäintä. Pumppu palauttaa 
männänvarren.

HUOMAA: Ennen palautuksen aloittamista pumppu 
värisee, koska se suorittaa itsetestausta.

5. Kun palautus on tehty PALAUTUS VALMIS -näyttö tulee näkyviin. Pumppu antaa äänimerkin 
ilmoittaakseen, että palautus on tehty.

HUOMAA: Jos käytät osittain täytettyä säiliötä, voit valita Pysäytä-kohdan 
Palautus käynnissä -toiminnon aikana pysäyttääksesi palautuksen 
haluamaasi kohtaan. Joka kolmannen palautuksen jälkeen pumpun on 
tehtävä täysi palautus, eikä “Pysäytä”-valintaa voi tehdä. Täysi palautus on 
tehtävä aina, kun paristo asennetaan.

m VAROITUS: Älä koskaan täytä letkua tai kiristä säiliön suljinta, kun infuusiosetti on 
kiinnitettynä kehoosi. Jos et irrota infuusiosettiä kehostasi ennen tämän vaiheen suorittamista, 
seurauksena voi olla insuliinin yliannostus ja mahdollinen vahinko tai kuolema. Jos pumpussa 
on sisäinen vaurio, tahattomasti annetun insuliinin määrä voi olla huomattava. Tämä voi johtaa 
vakavaan vahinkoon tai hypoglykemiasta aiheutuvaan kuolemaan.

PÄÄMENU  

Tila

Bolus         
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus
Asetukset 
Täyttö/Pal

Alkuun

Täyttö  

Päämenu

Palauta            
Aseta säiliö  
Täytä letku    
TäytäKanyyli  

�
�
�
�

PALAUTUS    

Peruuta     

Irrota
infuusiosetti
kehostasi!   

PALAUTA     

PALAUTUS    

Peruuta     

Irrota
infuusiosetti

kehostasi!

PALAUTA     

  PALAUTUS  
 KÄYNNISSÄ 

Asema:
                          160U

Pysäytä  

<<----<<----<<----<<

 PALAUTUS  
KÄYNNISSÄ  

Odota.

Palautettava  
   täysin.  

<<----<<----<<----<<
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6. Asenna täytetty säiliö.

7. Kiinnitä säiliön suljin pumppuun kääntämällä sitä myötäpäivään, mutta älä kiristä liian tiukalle.

HUOMAA: 

 •  Jos näyttö on sammunut säiliön asettamisen aikana, valitse Täyttö/
Palautus PÄÄMENUSTA ja korosta “Aseta säiliö” ezPrime-menusta.  
Paina  -näppäintä avataksesi PALAUTUS VALMIS -näytön. Jatka 
vaiheesta 8.

 •  Voit korostaa kohdan “Aseta säiliö” ezPrime-menusta vasta, kun 
palautus on tehty. Tämä koskee kaikkia ezPrime-menuoptioita: Voit 
jatkaa seuraavaan vaiheeseen vasta, kun edellinen vaihe on valmis.

8. PALAUTUS VALMIS-näytöllä on korostettuna 
“Jatka”. Paina -näppäintä. Pumppu kohdistaa 
männänvarren säiliöön. SÄILIÖN ASETTAMINEN 
KÄYNNISSÄ -näyttö ja sen jälkeen LETKUNTÄYTTÖ-
näyttö tulevat näkyviin. Pumppu antaa merkkiäänen 
ilmoittaakseen, että säiliö on kohdistettu 
männänvarteen.

9.LETKUNTÄYTTÖ-näytöllä on korostettuna “Jatka”.  
Paina -näppäintä. 
 
 
 
 

 
10. SUORITA LETKUNTÄYTTÖ -näyttö tulee näkyviin. Varmista, ettei 
infuusiosetti ole kiinnitettynä kehoosi ennen kuin täyttö on tehty.

m VAROITUS: Älä koskaan kiristä säiliön suljinta, kun infuusiosetti on kiinnitettynä kehoosi. 
Jos et irrota infuusiosettiä kehostasi ennen tämän vaiheen suorittamista, seurauksena voi 
olla insuliinin yliannostus ja mahdollinen vahinko tai kuolema.  Jos pumpussa on sisäinen 
vaurio, tahattomasti annetun insuliinin määrä voi olla huomattava. Tämä voi johtaa vakavaan 
vahinkoon tai hypoglykemiasta aiheutuvaan kuolemaan.

Täyttö  

Päämenu

Palauta            
Aseta säiliö  
Täytä letku    
TäytäKanyyli  

�
�
�
�

        PALAUTUS    
 VALMIS

Peruuta       

IrrotaInf.setti  
 Aseta   U100

 yksikön säiliö  
 Kiinnitä suljin  

Jatka         

LETKUNTÄYTTÖ  

Peruuta       

 Varmista, että   
  infuusiosetti    

   on irti     
kehosta. 

Jatka         
Insulin:  200U

      SÄILIÖN      
 ASETTAMINEN  

  KÄYNNISSÄ  

>>---->>---->>---->>

 Odota.

SUORITA   
LETKUNTÄYTTÖ  

Peruuta     

  Paina ja PIDÄ    
    OK-näppäin       
  alaspainettuna   
letkun täytössä 

Täytä  
Insulin:  200U

m VAROITUS: Älä koskaan täytä säiliötä, kun infuusiosetti on kiinnitettynä kehoosi. Jos 
et irrota infuusiosettiä kehostasi ennen tämän vaiheen suorittamista, seurauksena voi olla 
insuliinin yliannostus ja mahdollinen vahinko tai kuolema. Jos pumpussa on sisäinen vaurio, 
tahattomasti annetun insuliinin määrä voi olla huomattava. Tämä voi johtaa vakavaan vahinkoon 
tai hypoglykemiasta aiheutuvaan kuolemaan.
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LUKU 3 –  PUMPUN VALMISTELU

11. Varmista, että “Täytä” on korostettu. Paina ja 
pidä painettuna  -näppäintä, kunnes 5 pisaraa 
insuliinia tulee ulos infuusiosetin päästä. Tämä 
tarkoittaa, että letku on täytetty. LETKUNTÄYTTÖ 
AKTIIVINEN -näyttö ja sen jälkeen LETKUNTÄYTTÖ 
VALMIS -näyttö tulevat näkyviin.

HUOMAA: Suurin täyttömäärä on 20 U kerrallaan. LETKUNTÄYTTÖ VALMIS -näytöllä näkyvä 
täyttöinsuliinin määrä voi erota täyttövaiheen aikana näkyvästä määrästä ±2 U:n verran. Jos 
lisätäyttö on tarpeen, valitse “Täyttö” toistamiseen ezPrime-näytöltä ja toista täyttövaiheet, 
kunnes olet varma, että infuusiosetin päästä tulee 5 pisaraa insuliinia.

Lue asianmukaiset kiinnitysohjeet infuusiosetin mukana toimitetuista käyttöohjeista. Katso 
Pistokohdan valinta ja infuusiosetin kiinnitys tästä luvusta.

12. “Täytä kanyyli” on korostettuna ezPrime-
menussa. Paina  -näppäintä. TÄYTÄ KANYYLI 
-näyttö tulee näkyviin.

HUOMAA: Tämä vaihe ei ole tarpeen neulaseteillä.

13. Syötä kanyylin täyttöön tarvittava insuliinimäärä /  -näppäimillä. Lue infuusiosetin 
mukana toimitetuista käyttöohjeista, miten paljon insuliinia kanyylin täyttämiseen tarvitaan.  
Paina -näppäintä. “Mene” on korostettuna. Paina  -näppäintä täyttääksesi kanyylin.

HUOMAA: Suurin kanyylin täyttömäärä on 1 U kerrallaan.

Jos pumppu pysäytetään, näytöllä ilmoitetaan siitä ezPrimen “Pumppu 
pysäytetty” -näytöllä. Pumpun annostelua on jatkettava, jotta täyttötoiminto 
voidaan suorittaa.

HUOMAA: Pumpun käyttö ei edellytä kanyylin täyttövaihetta. Jos esimerkiksi täytät pumpun 
vaihdettuasi pariston, etkä kiinnitä uutta infuusiosettiä, tämä vaihe ei ole tarpeen. Kanyylin 
tarpeeton täyttö voi johtaa insuliinin tahattomaan annosteluun.

Täyttö  

Päämenu

Palauta            
Aseta säiliö  
Täytä letku 
TäytäKanyyli  

�
�
�
�

   LETKUNTÄYTTÖ  
AKTIIVINEN

    Paina ja PIDÄ    
      OK-näppäin       
 alaspainettuna   
letkun täytössä  

>>------>>------>>------
Insulin:  182U

LETKUNTÄYTTÖ  
    VALMIS        

18U

     182U

Täytetty  

Jäljellä  

 TÄYTÄKANYYLI  

Päämenu

Määrä  

Mene      

0,00 U

Täyttö  

Alkuun        

     Pumppu      
 pysäytetty  
    Täyttö ei    
 mahdollinen 

Palauta       
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LUKU 3 –  PUMPUN VALMISTELU

Pistokohdan valinta ja infuusiosetin kiinnitys
Terveydenhoitotiimisi arvioi sopivat kiinnityskohdat ja -menetelmät vartalotyyppisi mukaan. Lue 
asianmukaiset kiinnitysohjeet infuusiosetin mukana toimitetuista käyttöohjeista.

m VAROITUS:

•		Älä	yritä	kiinnittää	infuusiosettiä	kehoon	ennen	terveydenhoitotiimisi	antamaa	koulutusta.	
Infuusiosetin väärin kiinnittäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin. 

•			Vältä	tatuoituja	ihoalueita	tai	kohtia,	joissa	on	pumpun	tai	insuliinipistosten	aiheuttamaa	
kovettunutta tai arpeutunutta ihoa.

m HUOMIO:	Jos	käytät	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturia	ja	-lähetintä	pumpun	kanssa,	vältä	
insuliinin	pistämistä	tai	infuusiosetin	kiinnittämistä	7,62	senttimetrin	(3	tuuman)	alueelle	
Dexcom	G4	PLATINUM	-anturista	siltä	varalta,	että	insuliini	voi	vaikuttaa	anturin	lukemiin.

Säiliön ja infuusiosetin vaihto
Säiliöt ja infuusiosetit on vaihdettava eikä niitä saa käyttää uudelleen. Infuusiosetit on vaihdettava 
noin 2-3 päivän välein tai terveydenhoitotiimisi ohjeiden mukaan. Lue insuliinin käyttöohjeet ja 
noudata terveydenhoitotiimisi ohjeita säiliön vaihtotiheydestä.

m VAROITUS:

Säiliöt ovat kertakäyttöisiä. Säiliön uudelleenkäyttö voi heikentää tuotteen toimintakykyä ja 
aiheuttaa infektion, insuliinikontaminaation tai vajaan insuliinin annostelun.

m HUOMIO: Tarkista ajoittain, onko infuusiosetin letkussa vaurioita, ilmakuplia, vuotoja tai 
kiertymiä, jotka voivat heikentää tai estää insuliinin saannin ja johtaa infuusion estymiseen.
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Tämä luku kattaa perustiedot normaalista boluksesta, jota käytetään täyttämään insuliinin tarpeesi.

Pumpussa on myös erikoisbolustoimintoja. Katso osio I, luku 9.

1. Valitse PÄÄMENUSTA “Bolus”.

2. Kursori vilkkuu Määrä-kentän kohdalla sen 
merkkinä, että sitä voi muokata. Anna haluttu 
bolusmäärä /  -näppäimillä. Paina -näppäintä.

3. “Mene” on korostettuna. Paina  -näppäintä boluksen antamiseksi.

4. ANNOSTELU KÄYNNISSÄ -näyttö tulee näkyviin. Jos olet aktivoinut 
Normaali bolus -äänen ASETUKSET ÄÄNI -menusta, pumppu antaa äänimerkin 
annostelun aloittamisen vahvistamiseksi ja kun annostelu on valmis.

HUOMAA: Voit keskeyttää boluksen antamisen milloin tahansa painamalla 
mitä tahansa pumpun etupaneelin näppäintä. Oheinen Varoitus-näyttö tulee 
näkyviin. Kuittaa varoitus painamalla  -näppäintä ja tarkista annettu määrä 
bolushistoriasta.

HUOMAA: Voit tarkistaa, milloin annoit viimeksi boluksen Historiasta tai Tilasta. Nämä ominaisuudet 
käsitellään jäljempänä. Katso luku 7 ja luku 8 osiossa I. 

PÄÄMENU  

Tila

Bolus
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun NORM. BOLUS 

Päämenu

Määrä  

Mene      

0,00 U

NORM. BOLUS 

Päämenu

Määrä  

Mene      

2,35 U

NORM. BOLUS 

Päämenu

Määrä  

Mene      

2,35 U

  ANNOSTELU 
 KÄYNNISSÄ 

2,00U

Peruuta
 painamalla

yhtä toiminto-
 näppäimistä 

Varoitus  

Vahvista    

     Käyttäjä    
     keskeyttänyt  

    boluksen    
    painamalla   

  näppäintä.
  Annosteltu määrä:  

1,35U /  2,35U

4
LUKU 4 – NORMAALI BOLUS -TOIMINNON KÄYTTÖ
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LUKU 4 –  NORMAALI  BOLUS -TOIMINNON KÄYTTÖ

HUOMAA: Jos Erikoisbolus- tai Muistutukset -toimintoja on aktivoituna, 
oikealla kuvattu BOLUSMENU tulee näytölle, kun valitset kohdan “Bolus” 
PÄÄMENUSTA. Valitse “Normaali” ja paina . Noudata tämän luvun  
vaiheita 2–4.

BOLUSMENU   

Päämenu

Normaali      
ezCarb        
ezBG          
Yhdysbolus    
Muistutukset  
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PERUSMENU sisältää seuraavat kohdat:

•  24 tunnin jaksolle määritetty perusinsuliinin kokonaismäärä

•  Tilapäinen (jos haluat määrittää tilapäisen 
perusnopeuden)

•  Aktiivinen perusohjelma, joka on merkitty 
luvulla ja nimellä sekä A-kirjaimella viittaamaan 
aktiiviseen ohjelmaan. (Jos olet aktivoinut useita 
perusohjelmia Lisäasetukset-menussa, kaikki 
neljä perusohjelmaoptiota näkyvät näytöllä kuten 
kauimpana oikealla olevassa kuvassa).

Voit asettaa pumpun näyttämään joko 1 tai 4 perusohjelmaoptiota. Perusinsuliinia annetaan 
jatkuvasti tavoiteverensokerisi ylläpitämiseksi aterioiden välillä. Kun esiasetettuja perusohjelmia 
on useampia kuin yksi, ohjelmaa on helppo vaihtaa tarpeidesi mukaan, kuten viikonlopuiksi, 
arkipäiviksi, vuorotyöhön tai kuukautisten ajaksi. Jos pumpun käyttö on sinulle uutta, 
terveydenhoitotiimisi voi suositella ensin yhteen ohjelmaan totuttelua ennen monien perusohjelmien 
käyttöä. Tehdasasetuksena näytöllä on yksi perusohjelma ja tilapäinen perusohjelma. Katso monien 
perusoptioiden näyttämisestä osion I luvusta 9.

Perusohjelman määritys
Kuhunkin perusohjelmaan voidaan määrittää enintään 12 eri perusnopeutta (annosta) 24 tunnin 
jaksolle. Nämä 12 aloitusaikaa voidaan asettaa muuttuvien perustarpeidesi mukaan päivän 
aikana. Kehosi voi esimerkiksi tarvita enemmän insuliinia aikaisin aamulla “aamunkoittoilmiön” 
kompensoimiseksi. Voit asettaa aikajaksot alkamaan minkä tunnin tai puolituntisen kohdalla tahansa.

HUOMAA: /  -näppäimet liikuttavat kursoria kentästä toiseen, kun et ole muokkaustilassa. 
Muokkaustilassa /  -näppäimillä muutetaan kentässä olevaa arvoa. Jos kursori vilkkuu, voit 
muokata annettua arvoa. Käytä  -näppäintä aloittamaan/lopettamaan muokkaustila.

1. Valitse PÄÄMENUSTA “Perus”. Paina -näppäintä. PÄÄMENU  

Tila

Bolus
CGM
Pysäyt/Käynn  
Historia    
Perus
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

m HUOMIO: Pienin mahdollinen perusannostelumäärä on 0,025 U/h. Suurin mahdollinen 
perusannostelumäärä on 25 U/h tai maksimiperusmäärä, jonka määrität Lisäasetukset-menussa 
luvussa 9, osiossa I. Tämä koskee mitä tahansa asetettua perusnopeusohjelmaa ja mitä tahansa 
säädettyä perusnopeutta, jonka määrität tilapäisellä perustoiminnolla (katso Tilapäinen 
perustoiminto, tästä luvusta).

PERUSMENU  

Päämenu

Yht.                   0,00U

Tilapäin. 

A1-ARKIPÄIVÄ      

PERUSMENU  

Päämenu

Yht.       0,00U

Tilapäin
A1-ARKIPÄIVÄ 
   2-muu
   3-vknloppu
   4-liikunta   

5
LUKU 5 – PERUSOHJELMATOIMINTOJEN KÄYTTÖ
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LUKU 5 –  PERUSOHJELMATOIMINTOJEN KÄYTTÖ

2. Vieritä valitaksesi ohjelman “1-ARKIPÄIVÄ” ja paina -näppäintä.

HUOMAA: Pumppua ei tarvitse pysäyttää aktiivisen ohjelman 
muokkaamiseksi. Kun valitset kohdan “Muokkaa” PERUSMENUSTA, pumppu 
pysäyttää annostelun automaattisesti. Kun poistut muokkaustilasta, 
aktiivinen ohjelma jatkuu automaattisesti.

3. PERUSOPTIOT-näyttö tulee näkyviin. “Muokkaa” on korostettuna.  
Paina  -näppäintä. MUUTA PERUS -näytössä voit muokata valitun ohjelman 
perussegmenttejä.

4. Vieritä haluamaasi “U/h”-kenttään.  
Paina  -näppäintä muokkaustilan aktivoimiseksi (kursori vilkkuu).

5. Määritä haluamasi perusnopeus /  -näppäimillä.  
Paina  vahvistaaksesi ja poistuaksesi tämän kentän muokkaustilasta.

6. Vieritä alas valitaksesi seuraavan “Alkaa”-aikakentän. Paina  -näppäintä 
muokkaustilan aktivoimiseksi (kursori vilkkuu).

HUOMAA: Seuraava tyhjä perussegmentti tulee näkyviin automaattisesti 
määrittäessäsi edellistä segmenttiä. Jos seuraavaa tyhjää perussegmenttiä ei 
tule näkyviin, olet määrittänyt kaikki 12 segmenttiä.

7. Voit muuttaa seuraavaa “Alkaa”-aikakenttää ja painaa  -näppäintä 
poistuaksesi muokkaustilasta. Segmentit voivat alkaa tunnin tai puolituntisen 
kohdalta. Nykyisen aikajakson päättymisajaksi oletetaan aina keskiyö.

HUOMAA: 24 tunnin kokonaisaika vaihtuu automaattisesti, kun muutat  
U/h-asetuksia.

PERUSOPTIOT 

Päämenu

A1-ARKIPÄIVÄ  
Yht.                  0,00U

Tyhjennä 
Muokkaa
Tarkastele    
Aloita           

MUUTA PERUS 

OK/Tarkista 

Yht.                  0,60U

00:00
- - : - -                

Alkaa   U/h

  0,025
- - ,- - -

E

MUUTA PERUS 

OK/Tarkista 

Yht.                13,60U

00:00
  4:00
- - : - -                

Alkaa   U/h

  0,025
  0,675
- - ,- - -

E

MUUTA PERUS 

OK/Tarkista 

Yht.                   0,60U

00:00
  4:00               

E

  0,025
- - ,- - -

Alkaa   U/h

MUUTA PERUS 

OK/Tarkista 

 Yht.                   0,00U

00:00
- - : - -                

Alkaa  U/hE

  0,000
- - ,- - -

PERUSMENU 

Päämenu

Yht.                  0,00U

Tilapäin
A1-ARKIPÄIVÄ       
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LUKU 5 –  PERUSOHJELMATOIMINTOJEN KÄYTTÖ

8. Jatka, kunnes perussegmentit on määritetty terveydenhoitotiimisi suositusten mukaan.

9. Kun olet valmis, vieritä kohtaan “OK/Tarkista” ja paina . Jos olet muokannut aktiivista 
ohjelmaa, se jatkuu nyt automaattisesti. PERUSOPTIOT-näyttö tulee näkyviin. 

HUOMAA: Jos näyttö on sammunut (nukahtanut), tai jos Hälytys/
Varoitus tulee näkyviin ennen kuin olet valinnut OK/Tarkista-kohdan 
muokkauksen aikana, Varoitus-näyttö muistuttaa siitä, että 
perusmuokkausta ei ole tallennettu. Katso osio I, luku 11.

10. “Tarkastele” on korostettuna. Paina  tarkistaaksesi, että tiedot on 
syötetty oikein. Perussegmentin asetukset tulevat näytölle (5 ensimmäisellä, 
5 toisella ja 2 viimeisellä näytöllä). Jos olet määrittänyt yli 5 segmenttiä, 
vieritä kohtaan “Seuraava” nähdäksesi toisen ja kolmannen näytön.

11. “Optiot” on korostettuna. Paina . PERUSOPTIOT-näyttö tulee näkyviin. 

a. Jos olet muokannut aktiivista ohjelmaa ja tallentanut/tarkastellut sitä, se 
jatkuu nyt automaattisesti. Voit myös valita “Mene”, jolloin näkyviin tulee 
aloitusnäyttö, joka näyttää nykyisen aktiivisena olevan ohjelman annostelun.

b. Jos olet muokannut inaktiivista ohjelmaa ja haluat aktivoida sen, valitse 
“Mene” PERUSOPTIOT-näytöltä. Kun valitset vaihtoehdon “Mene”, näkyviin 
tulee aloitusnäyttö, joka näyttää nykyisen aktiivisena olevan ohjelman 
annostelun. 

Olemassaolevan perusohjelman segmenttien lisäys/muuttaminen
1. Valitse PERUSMENUSTA haluamasi ohjelma.

2. “Muokkaa” on korostettuna. Paina .

3. Vieritä korostus sen kentän kohdalle, jota haluat muuttaa, tai seuraavalle tyhjälle riville 
segmentin lisäämiseksi. Paina  -näppäintä muokkaustilan aktivoimiseksi. (Kursori vilkkuu 
muokkaustilan merkiksi.) 

4. Määritä aloitusajat ja U/h-määrät /  -näppäimillä.

5. Tarkista, että AM/PM-asetukset ovat oikein.

PERUSOPTIOT 

Päämenu

A1-ARKIPÄIVÄ  
Yht.  13,60U     

Tyhjennä      
Muokkaa
Tarkastele    
Mene        

PERUSOPTIOT 

Päämenu

A1-ARKIPÄIVÄ  
Yht.                13,60U

Tyhjennä      
Muokkaa       
Tarkastele 
Mene        

Varoitus  

MuokkaaPerus

Perusmuu-
tosta ei

tallennettu.
Perusannost.

pysäytetty.
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LUKU 5 –  PERUSOHJELMATOIMINTOJEN KÄYTTÖ

Perusohjelmien tarkastelu
1. Vieritä PERUSMENUSSA korostus haluamaasi 
ohjelmaan. Paina . 

2. Vieritä kohtaan “Tarkastele” PERUSOPTIOT-
näytöllä. Paina . Perussegmentin asetukset tulevat 
näytölle (5 ensimmäisellä, 5 toisella ja 2 viimeisellä 
näytöllä). Jos olet määrittänyt yli 5 segmenttiä, vieritä 
kohtaan “Seuraava” nähdäksesi toisen ja kolmannen 
näytön.

3. Kun olet valmis, “Optiot” on korostettuna. Paina -näppäintä.

4. Vieritä kohtaan “PÄÄMENU” ja paina . PÄÄMENU-näyttö tulee näkyviin. Aktiivinen perusohjelma 
jatkuu.

5. Jos tarkastelet inaktiivista ohjelmaa ja haluat aktivoida sen, valitse kyseinen ohjelma PERUSMENU-
näytöltä. Paina -näppäintä.

6. Valitse “Mene” PERUSOPTIOT-näytöltä aktivoidaksesi ohjelman. Aloitusnäyttö tulee näkyviin ja 
ilmoittaa aktivoimasi ohjelman nykyisen tuntinopeuden.

m HUOMIO: Tarkista aina, että perusohjelmaan tehdyt muutokset ovat oikein. Virheelliset 
perusnopeudet voivat johtaa insuliinin liian suuren tai vajaan määrän antoon. Katso seuraava 
kohta Perusohjelmien tarkastelu.

HUOMAA:
•  Jos määrität jakson alkamaan samaan aikaan kuin olemassaolevan jakson, aiemmin syötetty jakso 

poistetaan.

•  Jos määrität jakson alkamaan olemassaolevaa jaksoa aikaisemmin, uusi jakso lisätään 
automaattisesti oikeaan kohtaan. Tällöin sinun on vieritettävä uuteen segmenttiin, korostettava 
vastaava U/h-kenttä ja annettava tai muutettava määrää tarpeen mukaan.

6. Kun olet valmis, vieritä kohtaan “OK/Tarkista” ja paina . Jos olet muokannut aktiivista ohjelmaa, 
se jatkuu nyt automaattisesti. PERUSOPTIOT-näyttö tulee näkyviin. 

a. Valitse “Tarkastele” PERUSOPTIOT-näytöltä tarkistaaksesi, että annetut tiedot ovat oikein. 
Perussegmentin asetukset tulevat näytölle (5 ensimmäisellä, 5 toisella ja 2 viimeisellä näytöllä). Jos 
olet määrittänyt yli 5 segmenttiä, vieritä kohtaan “Seuraava” nähdäksesi toisen ja kolmannen näytön.

b. Jos olet muokannut inaktiivista ohjelmaa, valitse ohjelma PERUSMENUSTA. Paina -näppäintä. 
Valitse “Mene” PERUSOPTIOT-näytöltä aktivoidaksesi valitsemasi ohjelman.

Kun valitset vaihtoehdon “Mene”, näkyviin tulee aloitusnäyttö, joka näyttää nykyisen aktiivisena 
olevan ohjelman annostelun. (Tai voit vain odottaa, kunnes pumpun näyttö sammuu. Kun painat 
jotakin näppäintä, aktiivisen perusohjelman annostelutiedot tulevat aloitusnäytölle.)

PERUSOPTIOT 

Päämenu

A1-ARKIPÄIVÄ  
Yht.               13,60U

Tyhjennä      
Muokkaa
Tarkastele    
Mene 

A1-ARKIPÄIVÄ  

Optiot

Yht.  13,60U

00:00
  4:00
- - : - -                

Alkaa   U/h

Seur

  0,025
  0,675
- - ,- - -

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   28 3/3/14   3:14 PM



29

LUKU 5 –  PERUSOHJELMATOIMINTOJEN KÄYTTÖ

Perusohjelmien poisto

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki tiedot perusohjelmasta.

1. Vieritä haluamaasi ohjelmaan PERUSMENUSTA.

2. Vieritä kohtaan “Tyhjennä” PERUSOPTIOT-näytöllä. Paina  -näppäintä.

Jos painat  -näppäintä valitaksesi kohdan “Tyhjennä”, pumppu tarkistaa, 
haluatko varmasti poistaa kaikki valitun ohjelman perussegmentit. Kuvassa 
näkyvä Huomautus-näyttö tulee näkyviin. Jos haluat poistaa kaikki valitun 
ohjelman perussegmentit, vieritä kohtaan “Pyyhi ohjelma” ja paina .

Jos et halua poistaa kaikkia perussegmenttejä, vieritä kohtaan “Perusoptiot” 
ja paina . PERUSOPTIOT-näyttö tulee näkyviin.

Jos aktiivisen perusohjelman kaikkien segmenttien asetus on 0,000 U/h, 
pumppu ei annostele perusinsuliinia. Aina kun herätät pumpun, kuvan 
huomautusnäyttö tulee näkyviin. Jos olet kytkenyt huomautusäänet päälle, 
saat myös ääni- tai värinähälytyksen. Tämä huomautusnäyttö ei lisää 
äänihälytysten äänenvoimakkuutta. Voit valita kohdan “Vahvista”, jos haluat 
siirtyä nopeasti PÄÄMENU-näytölle, tai kohdan “Perusmenu” nollataksesi 
aktiivisen ohjelman nopeudet. Katso lisätietoja luvusta 11 osiossa I.

Tilapäinen perustoiminto

Tällä toiminnolla voit lisätä aktiivista perusannostelunopeutta esimerkiksi sairauspäivinä tai 
vähentää sitä esimerkiksi liikuntasuoritusten ajaksi. Voit vähentää perusnopeutta enintään 90 % 
(10 % kerrallaan) tai lisätä sitä enintään 200 % (10 % kerrallaan). Voit myös valita OFF-asetuksen. 
Voit määrittää kestoksi enintään 24 tuntia puolen tunnin lisäyksin. (Jos olet aktivoinut useita 
perusohjelmia Lisäasetukset-menussa, kaikki neljä perusohjelmaoptiota näkyvät näytöllä kuten 
seuraavassa kauimpana oikealla olevassa kuvassa).

1. Vieritä kohtaan “Tilapäinen” PERUSMENUSSA.  
Paina  -näppäintä.

Huomautus  

 Pyyhi ohjelma    
 Perusoptiot

Pyyhi ohjelma:
poistaa kaikki

ohjelman perus-
segmentit

PERUSOPTIOT 

Päämenu

A1-ARKIPÄIVÄ 
Yht.  13,60U

Tyhjennä      
Muokkaa       
Tarkastele    
Aloita 

 Huomautus  

 Vahvista      
 Perusmenu

Aktiivinen
perusohjelma

on tyhjä.
0,000U/h

PERUSMENU 

Päämenu

Yht.                   0,00U

Tilapäin. 
A1-ARKIPÄIVÄ       

PERUSMENU 

Päämenu

Yht.                  0,00U

Tilapäin.  
A1-ARKIPÄIVÄ  
   2-muu
   3-vknloppu
   4-liikunta    
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LUKU 5 –  PERUSOHJELMATOIMINTOJEN KÄYTTÖ

2. “Muutos”-prosenttikenttä vilkkuu muokkaustilan 
merkiksi. Anna haluttu prosenttimuutos  

/  -näppäimillä. Poistu muokkaustilasta  
-näppäimellä.

3. “Kesto”-kenttä on korostettuna. Paina  -näppäintä muokkaustilan 
aktivoimiseksi. 

4. Anna haluttu kesto /  -näppäimillä. Paina  -näppäintä poistuaksesi muokkaustilasta.

5. “Mene” on korostettuna. Paina   aktivoidaksesi Tilap. perusohjelma.

6. Aloitusnäyttö avautuu ja näyttää Tilap. perusohjelman olevan aktiivinen, 
prosenttimuutoksen, keston ja jäljellä olevan ajan. Kun aika on kulunut, 
pumppu jatkaa automaattisesti aktiivista perusohjelmaa.

HUOMAA: Jos aktivoit Tilap. perus -äänen Asetukset-menussa, pumppu antaa 
merkkiäänen 30 minuutin välein muistutuksena tilapäisestä perustilasta.

A1-ARKIPÄIVÄ

Päämenu

TILAP. PERUS

Aloita   

-40%

4,0 h

Muutos:

Kesto:        

  A1-ARKIPÄIVÄ  

 Päämenu

TILAP. PERUS

Aloita   

-40%

2,0   h

Muutos: 

Kesto:     

Tila  

TILAP. PERUS 
-40%%4,0 h

TAikaa jälj  3,2 h
Insulin: 105U

Menu

14: 27

A1-ARKIPÄIVÄ  

Päämenu

TILAP. PERUS

Aloita   

0%

4,0 h

Muutos: 

Kesto:   

m HUOMIO: Pienin mahdollinen perusannostelumäärä on 0,025 U/h. 
Kun asetat negatiivisen tilapäisen perusnopeuden, pumppu piippaa ja 
näyttää Huomautus-näytön, joka muistuttaa minimiannosrajasta. Tämä 
näyttö tulee näkyviin kerran 4 sekunniksi ja antaa yhden äänimerkin (jos 
hälytysäänet on aktivoitu asetuksissa). Pumppu ei annostele tilapäistä 
perusannosta, joka on alle 0,025 U/h. Tilapäinen perusnopeus, jonka 
asetus on alle 0,025 U/h, asetetaan automaattisesti arvoon 0,025 U/h.

Jos haluat antaa tilap. perusannosmäärän, joka on alle 0,025 U/h, voit 
valita “OFF”-vaihtoehdon “Muutos”-prosenttikentässä yllä kuvatulla 
näytöllä. Tämä asettaa Tilap. perusnopeudeksi 0,0 U/h valituksi ajaksi.

 Huomautus  

Tilap. Akt.
 Minimi perus  
 nopeus olta-  

 va vähintään    
0,025U/h
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LUKU 5 –  PERUSOHJELMATOIMINTOJEN KÄYTTÖ

Tilapäisen perusohjelman peruutus
1. Valitse PERUSMENUSTA “TILAP. PERUS”. Paina -näppäintä.

2. Käytössä olevan aktiivisen tilapäisen perusohjelman tiedot tulevat 
näytölle. Vieritä kohtaan “PERUUTA” ja paina .

Aiemmin aktiivinen perusohjelma aktivoituu ja aloitusnäyttö, jolla on 
senhetkinen aktiivisen perusohjelman tuntinopeus, tulee näkyviin.

HUOMAA: Jos pysäytät pumpun, kun tilapäinen perusohjelma on aktiivisena, 
ohjelma peruutetaan ja Huomautus-näyttö ilmoittaa, että Tilap. perusohjelma 
on peruutettu. Tämä huomautus näytetään kerran ja sen hälytysääni 
annetaan kerran (jos hälytysäänet on aktivoitu Asetukset-menussa). 
Tilapäinen perus peruutetaan myös, kun vaihdat pariston ja/tai täytät 
pumppua.

A1-ARKIPÄIVÄ

Päämenu

TILAP. AKT
  

PERUUTA     

  0,675 U/h
  -40%

=  0,405 U/h
Aikaa jälj

1,2 h

Huomautus  
 Pumppu pysäytetty.   

Jos aktiivi,  
 tilap.perus-  

  insul ja      
   yhdysbolus    
   peruutettu    

m HUOMIO: Kun siirryt toiseen perusohjelmaan tai määrität tilapäisen perusohjelman, muutat 
todennäköisimmin tietyn ajanjakson aikana annettua insuliiniyksiköiden kokonaismäärää. 
Muista tarkistaa insuliiniyksiköiden kokonaismäärä ennen perusohjelmien vaihtamista tai tilap. 
perusohjelman määrittämistä. Kun yksikkömäärä on liian suuri tai liian pieni, seurauksena voi 
olla hypoglykemia- tai hyperglykemiatapahtuma. 
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LUKU 5 –  PERUSOHJELMATOIMINTOJEN KÄYTTÖ
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Tällä toiminnolla voit pysäyttää annostelun ja aloittaa sen uudelleen nopeasti ja helposti.

Toiminnolla voidaan myös peruuttaa käynnissä oleva Tilap. perusohjelma tai boluksen antaminen – 
myös mahdollisen käynnissä oleva yhdysboluksen antaminen. Yhdysbolustoiminto on kuvattu  
osion I luvussa 9.

Annostelun pysäytys

1. Vieritä PÄÄMENUN kohtaan “Pysäytä/Käynnistä” ja paina .

2. “Pysäytä” on korostettuna. Paina .

Näytöllä näkyvä viesti muistuttaa, että sen lisäksi, että tämä tila pysäyttää 
aktiivisen perusannostelun, se myös peruuttaa mahdollisesti aktiivisena 
olevan tilapäisen perusohjelman tai yhdysboluksen.

3. Näkyviin tulee aloitusnäyttö, jolla ilmoitetaan, että pumpun annostelu on 
pysäytetty.

Tila  

 PYSÄYTETTY
Perusnopeus

0,675U/h
Insulin: 105U

Menu

14: 27

PÄÄMENU  

Tila

Bolus
CGM
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

   Pumpun     
  annostelu    

  Pysäytä  

Päämenu
Huomautus  
       Pumppu        

 pysäytetty. 

 Jos aktiivi,  
  tilap.perus-  
    insul ja      

   yhdysbolus    
   peruutettu    

6
LUKU 6 – PYSÄYTÄ/KÄYNNISTÄ-TOIMINTO
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LUKU 6 –  PYSÄYTÄ/KÄYNNISTÄ-TOIMINTO

Annostelun jatkaminen

1. Vieritä PÄÄMENUN kohtaan “Pysäytä/Käynnistä” ja paina .

2. “Käynnistä” on korostettuna. Paina .

3. Näkyviin tuleva aloitusnäyttö ilmoittaa, että pumppu ei ole enää 
pysäytystilassa. Aiemmin aktiivisena ollut perusohjelma jatkuu 
automaattisesti.

PÄÄMENU 

Tila

Bolus
CGM
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

       Pumppu      
  pysäytetty 

 klo 14:27
2 Lok, 2010

Käynnistä  

Päämenu

Tila  

 Perusnopeus
0,025U/h 

Insulin: 105U
Menu

14: 27

HUOMAA:
•  Pumppu antaa ajoittaisen äänimerkin (tai värisee, jos tämä asetus on 

valittu) muistutuksena pysäytystilasta. Jos et vahvista sitä, äänimerkin 
äänenvoimakkuus kasvaa tunnin ajan. Voit vahvistaa varoituksen 
nollataksesi äänen. Katso osio I, luku 11.

•  Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä 
ja pysäytät insuliinin antamisen 2-tuntisen CGM-kalibroinnin 
käynnistysjakson kuluessa, kalibrointitoiminnot jatkuvat ja CGM-jakso 
pysyy aktiivisena, vaikka insuliinia ei annetakaan.

•  Tietoa CGM-toiminnoista saat osiosta II.

Varoitus  

Vahvista    

   Ei annostele

      Pumppu     
  pysäytetty 

m HUOMIO:	(Jos	käytät	pumpun	kanssa	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturia	ja	-lähetintä)

•  Kun insuliinin annostelu on pysäytetty, CGM-jakso (katso osio II) pysyy aktiivisena, mutta 
CGM-lukemat eivät tallennu tai näy näytöllä. Heti kun insuliinin annostelu jatkuu, CGM-
lukemien tallennus ja näyttö alkaa uudestaan.

•   Jos haluat pysäyttää insuliinin antamisen tilapäisesti, mutta silti nähdä CGM-lukemat älä 
käytä pysäytystoimintoa. Sen sijaan voit ottaa väliaikaisen perusannostelun POIS PÄÄLTÄ 
ajaksi, jona haluat pysäyttää perusannostelun.
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Pumppu tallentaa tärkeitä tietoja, joita voit tarkastella. Voit avata pumpun Historia-menun ja 
tarkastella sitä suoraan pumpun näytöllä tai käyttää yhteensopivaa diabeteksen hallintaohjelmaa 
pumpun historian seurantaan, tarkasteluun ja analysointiin. Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 
PLATINUM -anturia ja -lähetintä ja haluat nähdä CGM-historian, katso osio II, luku 7.

Pumppu tallentaa perusnopeudet, bolukset, hälytykset ja asetukset. Pumppu säilyttää tietoja 
määräämättömän ajan myös silloin, kun paristo on poistettu. 

Valitse PÄÄMENUSTA “Historia”. HISTORIA-menu tulee näytölle.

Bolushistoria
Pumppu näyttää viimeiset 500 bolustietuetta. 

1. Valitse HISTORIA-menusta “Bolus”. 

Näytölle tulevat seuraavat tiedot:

•  Bolustietueen numero

•  Boluksen päivämäärä

•  Boluksen aika

•  Annetut bolustyypit

 ˚ Normaali

 ˚ Yhdys

 ˚ Ääni

•  Määritetty ja annettu bolusmäärä

•  Boluksen tila

 ˚ AKTIIVINEN

 ˚ PÄÄTTYNYT

 ˚ PERUTTU

•  Käytettiinkö ezBG- tai ezCarb-toimintoa

2. Voit katsella muita bolustietoja vierittämällä korostuksen tietuekentän kohdalle.  
Paina  -näppäintä aktivoidaksesi tarkastelutilan (kursori vilkkuu tämän merkiksi).

PÄÄMENU  

Tila

Bolus
CGM
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

HISTORIA

Päämenu

Bolus
Kokonaisvrk.  
   annos (KVA)   
Hälytys       
Täyttö        
Pysäytys
Perus

BOLUS

Norm. 

ezCarb

23 Maa, 2010
13:13

2,80U / 2,80U 

VALMIS

Tietue                         1

7
LUKU 7 – HISTORIATOIMINTO
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LUKU 7  –  HISTORIATOIMINTO

Kokonaisvuorokausiannos (KVA) -historia

Pumppu näyttää viimeiset 120 KVA-tietuetta.

1. Valitse HISTORIA-menusta 
“Kokonaisvuorokausiannos (KVA)”. 

Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot:

•  Tietueen numero

•  Tietuepäivämäärä

•  Oliko Tilap. perus aktiivinen kyseisenä päivänä

•  Oliko Pysäytys aktiivinen kyseisenä päivänä

•  Kokonaisbolus kyseisenä päivänä

•  Kokonaisperus kyseisenä päivänä

•  Kokonaisannos kyseisenä päivänä

HUOMAA: Jokainen kokonaisvuorokausiannos on keskiyöstä alkaen annettu kokonaismäärä.

2. Vieritä korostus tietuekentän kohdalle. Paina  aktivoidaksesi tarkastelutilan (kursori vilkkuu sen 
merkiksi).

3. Tietue 1 näyttää uusimman tietueen. Vieritä muihin tietueisiin /  -näppäimillä. 

4. Kun lopetat katselun, paina  poistuaksesi tarkastelutilasta.

5. “ ” on korostettuna. Paina  palataksesi HISTORIA-menuun.

KVA     
Tietue                         1

Tilapäin. 
Pysäytys
Bolus
 Perus   

 YHT.=       

23 Maa, 2010
Ei
Ei

6,200U
0,700U

6,900U

HISTORIA  

Päämenu

Bolus
Kokonaisvrk.  
  annos (KVA) 
Hälytys       
Täyttö        
Pysäytys
Perus

3. Tietue 1 näyttää uusimman tietueen. Vieritä muihin tietueisiin /  -näppäimillä.

4. Kun lopetat katselun, paina  poistuaksesi tarkastelutilasta.

5. “ ” on korostettuna. Paina  palataksesi HISTORIA-menuun.
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LUKU 7  –  HISTORIATOIMINTO

Hälytyshistoria
Pumpun Historia-menu näyttää viimeiset 30 insuliinin annosteluun liittyvää hälytystietuetta. 
Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, CGM-toimintoihin liittyvät 
hälytykset voidaan näyttää CGM-menuoptioiden alla (katso luku 7 osiossa II).

1. Valitse HISTORIA-menusta “Hälytys”.
Näytölle tulevat seuraavat tiedot:

•  Tietueen numero

•  Hälytyksen päivämäärä

•  Hälytyksen aika

•  Hälytyskoodi

•  Hälytystyyppi

2. Vieritä korostus tietuekentän kohdalle. Paina  aktivoidaksesi tarkastelutilan (kursori vilkkuu sen 
merkiksi).

3. Tietue 1 näyttää uusimman tietueen. Vieritä muihin tietueisiin /  -näppäimillä.

4. Kun lopetat katselun, paina  poistuaksesi tarkastelutilasta.

5. “ ” on korostettuna. Paina  palataksesi HISTORIA-menuun.

Täyttöhistoria
Pumppu näyttää viimeiset 60 letkun- ja kanyylintäyttötietuetta. Letkuntäyttö- ja kanyylintäyttötietueet 
tallennetaan erillisinä tietueina.

1. Valitse HISTORIA-menusta “Täyttö”. 
Näytölle tulevat seuraavat tiedot:

•  Tietueen numero

•  Täyttöpäivämäärä

•  Täyttöaika

•  Täyttömäärä

2. Vieritä korostus tietuekentän kohdalle. Paina  aktivoidaksesi tarkastelutilan (kursori vilkkuu sen 
merkiksi).

HISTORIA  

Päämenu

Bolus
Kokonaisvrk.  
  annos (KVA) 
Hälytys
Täyttö        
Pysäytys
Perus

HÄLYTYS  
Tietue                        1

Koodi   
X-XXXXXXXX          

23 Maa, 2010
13:13

TYHJÄ  
SÄILIÖ  

HISTORIA  

Päämenu

Bolus
Kokonaisvrk.  
  annos (KVA)   
Hälytys       
Täyttö        
Pysäytys
Perus

TÄYTTÖ  
Tietue                         1

Täytetty  
Yht.           18,0U

23 Maa, 2010
13:13
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LUKU 7  –  HISTORIATOIMINTO

3. Tietue 1 näyttää uusimman tietueen. Vieritä muihin tietueisiin /  
-näppäimillä. 

Näytölle tulevat seuraavat tiedot:

•  Tietueen numero

•  Kanyylin täyttöpäivä

•  Kanyylin täyttöaika

•  Kanyylin täyttömäärä

4. Kun lopetat katselun, paina  poistuaksesi tarkastelutilasta.

5. “ ” on korostettuna. Paina  palataksesi HISTORIA-menuun.

Pysäytyshistoria
Pumppu näyttää viimeiset 30 pysäytystietuetta.

1. Valitse HISTORIA-menusta “Pysäytys”. 
Näytölle tulevat seuraavat tiedot:

•  Tietueen numero

•  Pumpun annostelun pysäytyspäivä ja -aika

•  Pumpun annostelun jatkopäivä ja -aika

2. Vieritä korostus tietuekentän kohdalle. Paina  aktivoidaksesi tarkastelutilan (kursori vilkkuu sen 
merkiksi).

3. Tietue 1 näyttää uusimman tietueen. Vieritä muihin tietueisiin /  -näppäimillä.

4. Kun lopetat katselun, paina  poistuaksesi tarkastelutilasta.

5. “ ” on korostettuna. Paina  palataksesi HISTORIA-menuun.

HISTORIA  

Päämenu

Bolus
Kokonaisvrk.  
  annos (KVA)   
Hälytys       
Täyttö       
Pysäytys
Perus

PYSÄYTYS  
Tietue                        1

Käynnistetty  

23 Maa, 2010
13:13

23 Maa, 2010
13:13 

Pysäytetty  

TÄYTTÖ  
Tietue                         2

TäytäKanyyli  
Yht.               1,0U

23 Maa, 2010
13:15
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LUKU 7  –  HISTORIATOIMINTO

Perushistoria
Pumppu tallentaa kaikki perusnopeudessa tapahtuneet muutokset ja näyttää viimeiset  
270 “perusnopeusmuutosten” tietuetta.

1. Valitse HISTORIA-menusta “Perus”. Näytölle 
tulevat seuraavat tiedot:

•  Tietueen numero

•  Perusnopeuden säätöpäivä ja -aika

•  Perusnopeuden säätö

2. Vieritä korostus tietuekentän kohdalle. Paina  aktivoidaksesi tarkastelutilan (kursori vilkkuu sen 
merkiksi).

3. Tietue 1 näyttää uusimman tietueen. Vieritä muihin tietueisiin /  -näppäimillä.

4. Kun lopetat katselun, paina  poistuaksesi tarkastelutilasta.

5. “ ” on korostettuna. Paina  palataksesi HISTORIA-menuun. 

HUOMAA: Perushistoria tallentaa jokaisen perusnopeuden muutoksen. Kun perusannosta ei anneta, 
perushistorian tietueessa näytetään 0 yksikköä. Näin voi tapahtua seuraavista syistä:

•  Säiliön vaihto

•  Pariston vaihto

•  Pysäytys

•  Hälytys

•  Perussegmentiksi asetettu 0,00

•  Perusmuokkausnäytöllä käynti

•  Täyttö-menussa käynti

•  Täytön menetys

HISTORIA  

Päämenu

Bolus
Kokonaisvrk.  
  annos (KVA)   
Hälytys       
Täyttö        
Pysäytys
Perus

PERUS     
Tietue                       1

Nopeus  =       0,670

23 Maa, 2010
13:13
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Tämä toiminto tarjoaa helpon pääsyn tietoyhteenvetoon pumpun nykyisistä määrityksistä ja 
toimintakyvystä. Tila-näyttöjä on seitsemän.

1. Vieritä PÄÄMENUN tai aloitusnäytön kohtaan “Tila” ja paina .

Tila-näyttö 1 – Aktiivinen perus
Näytölle tulevat seuraavat tiedot:

•  Tällä hetkellä aktiivinen perusohjelma

•  Aktiivisen perusohjelman 24 tunnin kokonaisannos

•  Tällä hetkellä annosteltavan insuliinin määrä yksikköinä tunnissa

•  Tällä hetkellä säiliössä oleva insuliinimäärä

Siirry seuraavalle TILA-näytölle painamalla  , kun “ ” on korostettuna näytön alalaidassa.

Voit palata aloitusnäytölle korostamalla “Alkuun” ja painamalla .

Tila-näyttö 2 – Bolusinsuliinia jäljellä, Viime bolus
Näytölle tulevat seuraavat tiedot:

•  Jäljellä oleva insuliinimäärä (merkintä näytöllä on “IOB”). Katso lisätietoja tästä toiminnosta osion I 
luvusta 9.

•  Viimeksi annetun boluksen tyyppi ja määrä

˚ N = Normaali

˚ C = Yhdys (vain normaali annos)

˚ A = Ääni

•  Viimeisen boluksen aika ja päivämäärä

Siirry seuraavalle TILA-näytölle painamalla  , kun “ ” on korostettuna näytön alalaidassa.

Voit palata aloitusnäytölle korostamalla “Alkuun” ja painamalla .

PÄÄMENU  

Tila 

Bolus
CGM
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun Tila  

Perusnopeus
0,025U/h

Insulin: 105U

Menu

14 : 27

TILA 1

Alkuun

AKT.PERUS

24-h  yhteensä 
              13,60U

0,675U/h
    Insulin: 105U  

    A1-arkipäivä  

Alkuun

IOB=1,70U

N   3,30U
    9:55
8 Hei, 2010  

VIIME-BOLUS

  TILA 2   

8
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Tila-näyttö 3 – Annostelu tänään
Tällä näytöllä on seuraavat pumppuun tallennetut tiedot keskiyöstä 
nykyhetkeen saakka:

•  Insuliinityyppi

•  Onko tilapäinen perusohjelma ollut aktiivinen

•  Onko pysäytys ollut aktiivinen

•  Annosteltu kokonaisbolusmäärä

•  Annosteltu kokonaisperusmäärä

•  Annosteltu insuliinin kokonaismäärä (lukuunottamatta täyttömääriä)

Siirry seuraavalle TILA-näytölle painamalla , kun “ ” on korostettuna näytön alalaidassa.

Voit palata Aloitus-näytölle korostamalla kohdan “Alkuun” ja painamalla .

Tila-näyttö 4 – Yhdysbolus
Näytölle tulevat seuraavat tiedot:

•  Viimeisimmän yhdysboluksen tila

˚ Aktiivinen tai Päättynyt tai Peruttu

˚ Aloituspäivä

˚ Aloitusaika

˚ Lopetusaika

˚  Annosteltu määrä (jos aktiivinen, näyttää pumppuun tallennetun 
senhetkisen annostellun määrän)

Katso lisätietoja yhdysboluksesta osion I luvusta 10.

Siirry seuraavalle TILA-näytölle painamalla , kun “ ” on korostettuna näytön alalaidassa.

Voit palata Aloitus-näytölle korostamalla kohdan “Alkuun” ja painamalla .

Tila-näyttö 5 – Tilapäinen perus
Näytölle tulevat seuraavat tiedot:

•  Viimeisin tilapäisen perusohjelman tila

˚ Aktiivinen/inaktiivinen

˚ Aloituspäivä

˚ Aloitusaika

˚ Lopetusaika

˚ %:n säätö

Siirry seuraavalle TILA-näytölle painamalla , kun “ ” on korostettuna näytön alalaidassa.

Voit palata Aloitus-näytölle korostamalla kohdan “Alkuun” ja painamalla .

Alkuun

ANNOST. TÄNÄÄN  

Tilap  
Pysäytys. 
Bolus
Perus  

 YHT.=

Ei
Ei

9,400U
0,200U

9,600U

U100

  TILA 3   

Alkuun

 YHD.BOLUS  

Alku    
Loppu   
Annosteltu :
 3,28/9,00U

PERUTTU

07:23
07:31

23 Maa, 2010

  TILA 4   

Alkuun

TILAP. PERUS

Alku    
Loppu
Muutos :

AKTIIVI 

18:00
14:00
-50%

23 Maa, 2010

  TILA 5   
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Tila-näyttö 6 – Pumpun tiedot
Näytölle tulevat seuraavat tiedot:

•  Pumpun sarjanumero

•  Lähettimen tunnus (katso luku 2 osiosta II).

•  Ohjelmaversiot

Siirry seuraavalle TILA-näytölle painamalla , kun  
“ ” on korostettuna näytön alalaidassa.

Voit palata aloitusnäytölle korostamalla “Alkuun” ja painamalla .

Tila-näyttö	7	–	Pumpun	lisäkoodit
Tällä näytöllä on tietoa, joka on tarpeellista paikalliselle Animas-
jälleenmyyjälle. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® 
Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

Siirry seuraavalle TILA-näytölle painamalla , kun “ ” on korostettuna 
näytön alalaidassa.

Voit palata aloitusnäytölle korostamalla “Alkuun” ja painamalla .

Alkuun

PUMPPUTIEDOT
S/N   XXXXX-XX
Tx S/N   XXXXX

  TILA 6   

P=XXX
L=X.X

M=XXX.XX.X
D=XXX
W=XXX
G=XX.XX.XX.XX

Revs

Alkuun

  TILA 7   
     KOODIT     

—XX—XX —XX —XX

X XX XX XX XX

Y XX XX XX XX

Z XX XX XX XX
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Nyt olet käynyt läpi perustiedot! Pumppu tarjoaa monia lisätoimintoja, jotka voivat auttaa sinua 
diabeteksen hallinnassa. Kysy terveydenhoitotiimiltäsi, mitkä lisätoiminnot ja asetukset soveltuvat 
sinulle.

Tässä luvussa kerrotaan, miten lisätoiminnot määritetään ja otetaan käyttöön. Osion I luvussa 10 
kerrotaan, miten kutakin lisätoimintoa käytetään.

Valitse PÄÄMENUSTA “Asetukset”. Valitse 
ASETUKSET-näytöltä kohta “Lisäasetukset” ja 
paina .

PÄÄMENU 

Tila

Bolus         
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

 ASETUKSET 

Alkuun

Aika/Päiväys  

Äänenvoimak

Lisäasetuks

LISÄASETUS 1 -näytöllä voit määrittää henkilökohtaiset asetukset, joita käytetään ezCarb- ja ezBG-
toiminnoissa.

Lisäasetus-näyttö 1 – Omat asetukset – Insuliini/hiilihydraatti (I:HH) -suhteet

Insuliini/hiilihydraatti (I:HH) -suhde on hiilihydraattimäärä, joka voidaan kattaa yhdellä 
insuliiniyksiköllä. Terveydenhoitotiimisi voi suositella sinulle eri insuliini/hiilihydraatti (I:HH) 
-suhdetta eri vuorokaudenajoille. Kun käytät ezCarb-toimintoa, pumppu valitsee automaattisesti 
pumppuun tallennetun I:HH-suhteen nykyiselle kellonajalle.

Tällä näytöllä voit määrittää eri I:HH-suhteita 12 eri aikavälille.

HUOMAA: Jos määrität vain yhden insuliini/hiilihydraatti-suhteen, sitä 
käytetään koko 24 tunnin jakson ajan.

1. Vieritä LISÄASETUS 1 -näytön kohtaan “I:HH-suhde”. Paina .

2. Ensimmäinen segmentti alkaa aina keskiyöllä. Viimeinen käytettävissä 
oleva ajanjakso alkaa 23.30. Vieritä kenttään “1 U:” (grammaa) /  
-näppäimillä.

3. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi muokkaustilan vilkkuvaan kursoriin.

4. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

5. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

LISÄASETUS 1  

Alkuun

I:HH Suhde

IHT          

VS-tavoite   

    I:HH-suhde   
1  / 12

Jatka

Aika:
00:00

1U:             13 g

Alkuun

m VAROITUS: Muista kysyä terveydenhoitotiimiltäsi, mitkä lisätoiminnot ja asetukset 
soveltuvat sinulle. Monet lisätoiminnot/asetukset vaativat tietoja terveydenhoitotiimiltäsi ennen 
toiminnon käyttöönottoa. Väärien asetusten käyttö joissakin lisätoiminnoissa voi johtaa liian 
suureen tai vajaaseen insuliinin annosteluun.

9
LUKU 9 – LISÄTOIMINNOT/ASETUKSET JA AKTIVOINTI
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6. Voit siirtyä seuraavalle I:HH-suhde -näytölle vierittämällä kohtaan  
“ ” ja painamalla .

7. Vieritä “Aika”-kenttään ja paina  vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja 
muokkaustilaan.

8. Muuta jakson aloitusaikaa /  -näppäimillä. Paina .

9. Vieritä kenttään “1 U:” (grammaa) ja paina  vaihtaaksesi vilkkuvaan 
kursoriin ja muokkaustilaan.

10. Muuta kenttää “1 U:” (grammaa) /  -näppäimillä.  Paina . Toista määrittääksesi loput 
segmentit terveydenhoitotiimisi suositusten mukaan.

Voit tarkastella asetuksia korostamalla kohdan “ ” ja painamalla  selataksesi kunkin segmentin 
läpi. Vahvista, että ajat ja asetusarvot ovat oikein.

Kun olet valmis, vieritä kohtaan “Jatka” ja paina  palataksesi LISÄASETUS 1 -näytölle.

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Aloitus” ja painamalla . 

Lisäasetus-näyttö 1 – Omat asetukset – Insuliiniherkkyystekijä (IHT)
Insuliiniherkkyystekijä (IHT) on määrä, jonka voit odottaa verensokerisi laskevan yhdellä 
insuliiniyksiköllä. Terveydenhoitotiimisi voi suositella sinulle eri insuliiniherkkyystekijöiden käyttöä 
eri vuorokaudenajoille. Kun käytät ezCarb- tai ezBG-toimintoa, pumppu valitsee automaattisesti 
pumppuun tallennetun IHT:n nykyiselle kellonajalle.

Tällä näytöllä voit määrittää eri IHT-arvoja 12 eri aikavälille.

HUOMAA: Jos määrität vain yhden insuliiniherkkyystekijän, sitä käytetään koko 24 tunnin jakson ajan.

1. Vieritä LISÄASETUS 1 -näytön kohtaan “IHT”. Paina .

2. Ensimmäinen segmentti alkaa aina keskiyöllä. Viimeinen käytettävissä 
oleva aikajakso alkaa 23.30. Vieritä kenttään “1 U:” (grammaa) /  
-näppäimillä.

3. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja 
muokkaustilaan.

4. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

5. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

6. Voit siirtyä seuraavalle IHT-näytölle vierittämällä kohtaan “ ” ja 
painamalla .

   I:HH-suhde   
2  / 12

Jatka

Aika:
6:00

1U:             15g

Alkuun

LISÄASETUS 1  

Alkuun

I:HH Suhde   

IHT          

VS-tavoite   

      IHT       
1  / 12

Jatka

Aika:
00:00

1U:              2,3

Alkuun

mmol/L
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7. Vieritä “Aika”-kenttään ja paina  -näppäintä vaihtaaksesi 
muokkaustilaan ja vilkkuvaan kursoriin.

8. Muuta jakson aloitusaikaa /  -näppäimillä. Paina .

9. Vieritä kenttään “1 U:” (mmol/L-yksiköt) ja paina  vaihtaaksesi 
vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

10. Muuta kenttää “1 U:” (mmol/L-yksikköä) /  -näppäimillä.  Paina  
. Toista määrittääksesi loput segmentit terveydenhoitotiimisi suositusten 

mukaan.

Voit tarkastella asetuksia korostamalla kohdan “ ” ja painamalla  selataksesi kunkin segmentin 
läpi. Vahvista, että ajat ja asetusarvot ovat oikein.

Kun olet valmis, vieritä kohtaan “Jatka” ja paina  palataksesi LISÄASETUS 1 -näytölle.

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Alkuun” ja painamalla .

Lisäasetus-näyttö 1 – Omat asetukset – VS-tavoitealueet

VS-tavoite on henkilökohtainen tavoitteesi VS-tason pitämiseen hallinnassa. VS-tavoitteeksi voidaan 
määrittää alue (jossa on minimi- ja maksimiarvo) tai yksittäinen arvo. Terveydenhoitotiimisi voi 
suositella sinulle eri VS-tavoitealueita (tai arvoja) eri vuorokaudenajoille.

Pumppuun määrittämäsi VS-tavoitteet (alueet tai arvot) ovat tärkeitä, sillä niitä käytetään 
ehdotettavien VS-korjausbolusmäärien laskemiseen, kun pumpussa käytetään ezBG- ja ezCarb-
toimintoja (katso luku 10 osiossa I). Kun pumppu laskee ehdotettavan VS-korjausboluksen, se 
laskee ensin nykyisen VS-arvosi ja VS-tavoitealueen/-arvon välisen erotuksen nykyiselle pumppuun 
tallennetulle vuorokaudenajalle. Tämän luvun ja insuliiniherkkyystekijä (IHT) -arvosi avulla lasketaan 
VS-korjausbolusmäärä, jolla nykyinen VS-tasosi saadaan vastaamaan VS-tavoitealuetta/-arvoa.

VS-korjausbolusmäärän lisäksi on myös muita tekijöitä, joita käytetään ehdotettavien insuliinin 
bolusmäärien laskemiseen, kun pumpussa käytetään ezBG- ja ezCarb-toimintoja. Näitä ovat 
edellisestä boluksesta jäljellä oleva insuliinin määrä, IHT-luku ja I:HH-suhde. Katso lisätietoja IOB-
toiminnosta, kuten toiminnon aktivoimisesta pumpussa, tämän luvun kohdasta Lisäasetus-näyttö 8 – 
Jäljellä oleva insuliini. Katso tietoa ezBG- ja ezCarb-toimintojen käytöstä osion I luvussa 10.

HUOMAA: Tässä mainitut VS-tavoitteet eroavat matalan ja korkean glukoosin hälytyksistä, jotka 
koskevat vain CGM-lukemia, kun pumpun kanssa käytetään Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja 
-lähetintä. Katso lisätietoja CGM-huomautuksista osion II luvusta 2.

        IHT       
2  / 12

Jatka

Aika:
6:00

1U:              2,8

Alkuun

mmol/L
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LISÄASETUS 1 (VS-tavoite) -näytöllä voit määrittää eri VS-tavoitteet (alueet tai arvot) 12 eri aikavälille. 
Kukin VS-tavoite (alue tai arvo) asetetaan valitsemalla ensin VS-tavoite ja sitten +/- -määrä, joka 
määrittää alueen minimi- ja maksimiarvon. Esimerkiksi 6,7 mmol/L:n VS-tavoite ja 0,6 mmol/L:n 
+/- -määrä tarkoittaa, että tavoitealueeksi asetetaan 6,1–7,3 mmol/L. Jos haluat muuttaa VS-arvon 
yhdeksi tavoitearvoksi alueen sijaan, aseta +/- -määräksi 0.

HUOMAA: Jos määrität vain yhden verensokeritavoitteen, sitä käytetään koko 
24 tunnin jakson ajan.

1. Vieritä LISÄASETUS 1 -näytön kohtaan 
“VS-tavoite”. Paina .

2. Ensimmäinen segmentti alkaa aina keskiyöllä. 
Viimeinen käytettävissä oleva aikajakso alkaa 23.30. 
Vieritä VS-tavoite-kenttään /  -näppäimillä.

3. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

4. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

5. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

6. Vieritä kenttään “+/-” (alue). Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan 
kursoriin ja muokkaustilaan.

7. Muuta aluetta /  -näppäimillä. Paina .

8. Voit siirtyä seuraavalle VS-tavoite-näytölle vierittämällä kohtaan “ ” 
ja painamalla .

9. Vieritä “Aika”-kenttään ja paina  -näppäintä vaihtaaksesi 
muokkaustilaan ja vilkkuvaan kursoriin.

10. Muuta jakson aloitusaikaa /  -näppäimillä. Paina .

11. Vieritä kenttään VS-tavoite. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi 
vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

12. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

13. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

14. Vieritä kenttään “+/-” (alue). Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja 
muokkaustilaan.

15. Muuta aluetta /  -näppäimillä. Paina . Toista asettaaksesi loput segmentit 
terveydenhoitotiimisi suositusten mukaan.

Voit tarkastella asetuksia korostamalla kohdan “ ” ja painamalla  selataksesi kunkin segmentin 
läpi. Vahvista, että ajat ja asetusarvot ovat oikein.

Kun olet valmis, vieritä kohtaan “Jatka” ja paina  palataksesi LISÄASETUS 1 -näytölle.

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Alkuun” ja painamalla .

LISÄASETUS 1  

Alkuun

I:HH Suhde   

IHT          

VS-tavoite

   VS-tavoite   
1  / 12

Jatka

Aika:
00:00

              6,7
+/-         0,6

Alkuun

mmol/L
mmol/L

   VS-tavoite   
2  / 12

Jatka

Aika:
6:00

             6,7
+/-       0,6

Alkuun

mmol/L
mmol/L

   VS-tavoite   
1 / 12

Jatka

Aika:
00:00

             6,7
+/-        0,3

Alkuun

mmol/L
mmol/L
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Lisäasetus-näyttö 2 – Erikoisbolustoiminnot ja useat perusohjelmat

Voit määrittää pumpun lisäämään käytettävissä olevia bolustyyppejä ja perusohjelmaoptioita. 
Voit määrittää myös bolusinsuliinin annostelunopeuden ja aktivoida henkilökohtaisen 
muistutustoiminnon tai poistaa sen käytöstä.

Tällä näytöllä voit:

•  Aktivoida tai poistaa käytöstä erikoisbolustoiminnot (ezCarb, ezBG, Yhdysbolus)

•  Aktivoida tai poistaa käytöstä henkilökohtaisen muistutustoiminnon

•  Valita boluksen annostelunopeuden (NORM (normaali): 1 U sekunnin välein 
tai HIDAS: 1 U 5 sekunnin välein)

HUOMAA: Käyttäjät saattavat kokea polttavaa tunnetta normaalin boluksen 
annostelun aikana. Jos tämä oire ilmenee, boluksen annostelunopeuden 
muuttaminen “HITAAKSI” voi vähentää polttavaa tunnetta etenkin, jos 
bolusmäärät ovat suuria.

•  Valitse joko 1 perusohjelma tai 4 perusohjelmaa näytettäväksi PERUSMENUSSA. Tämä toiminto 
on hyödyllinen käyttäjille, joiden arkiviikon aktiviteettitaso eroaa viikonlopuista. Työvuoron 
vaihtuminen on toinen syy monien perusohjelmien käyttöön. Jotkut käyttävät eri perusohjelmaa 
kuukautisten aikana. Aktiivisena olevan perusohjelman vasemmalle puolelle ilmestyy “A”, kun 
PERUSMENU-näyttö tulee näkyviin.

HUOMAA: Jos muu kuin 1-arkipäivä -ohjelma on aktiivinen, et voi muuttaa tätä asetusta näyttämään  
1 perusohjelmaa. Kuvan Huomautus-näyttö tulee näkyviin muistuttamaan asiasta.

1. Vieritä haluttuun LISÄASETUS 2 -näytön kenttään.

2. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

3. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

4. Paina  -näppäintä, kun määritys on tehty.

Voit siirtyä seuraavalle Lisäasetus-näytölle vierittämällä näytön alaosaan ja 
korostamalla kohdan “ ” Paina .

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Alkuun” ja painamalla .

LISÄASETUS 2

PERUSINS    

BOLUS
Erik.bolus  
Muistutuks  
Annostelu

Ohjelmat     4

OFF
OFF

NORM

PERUS    

Huomautus

1-arkipäivä
oltava aktiivi

ohjelmana,
kun muutat

 perusnäytön  
 asetuksia    

Vahvista

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   49 3/3/14   3:14 PM



50

LUKU 9 –  L ISÄTOIMINNOT/ASETUKSET JA AKTIVOINTI

Lisäasetus-näyttö 3 – Insuliinirajat

Voit määrittää pumpun valvomaan perus-, bolus-, päivittäisen insuliinin ja 2 tunnin jakson aikana 
annostellun insuliinin enimmäismäärää. Pumppu antaa hälytyksen, kun nämä määrät ylittyvät.

Tällä näytöllä voit:

•  Asettaa tuntikohtaisen perusannostelun enimmäismäärän

•  Asettaa boluksen enimmäismäärän

•  Asettaa päivittäin (24 tunnin aikana) annosteltavan enimmäismäärän. 
Pumppu tarkistaa, ettei 24 tunnin jakson aikana (edellisen päivän 
keskiyöstä nykyisen päivän keskiyöhön) annosteltu insuliinin 
kokonaismäärä ylitä tätä rajaa.

•  Asettaa 2 tunnin aikana annosteltavan enimmäismäärän. Pumppu tarkistaa, 
ettei minkään vaihtuvan 2 tunnin jakson aikana annettu insuliinin kokonaismäärä ylitä tätä rajaa.

1. Vieritä haluttuun LISÄASETUS 3 -näytön kenttään.

2. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

3. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

4. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

Voit siirtyä seuraavalle Lisäasetus-näytölle vierittämällä näytön alaosaan ja korostamalla  
kohdan “ ”. Paina .

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Alkuun” ja painamalla .

LISÄASETUS 3

Alkuun

MAKSIMIRAJAT
Perus 
Bolus

Vrk    
2h

10,00U/h
35,00U

200,00U
50,00U

m HUOMIO: Jos yrität antaa annosta, joka ylittää asettamasi rajat, pumppu huomauttaa siitä ja 
antaa viestin näytöllä. Katso lisätietoja osion I luvusta 11.

Lisäasetus-näyttö 4 – Kieliasetukset, Näytön aikakatkaisu, Kontrasti ja 
Pariston tyyppi

Voit määrittää, miten tiedot näytetään pumpun näytöllä ja mitä pariston tyyppiä käytät. 

Tällä näytöllä voit:

•  Valita eri kielen

•  Määrittää, miten kauan näyttö pysyy päällä ennen paristoa säästävää 
aikakatkaisua

˚ 15, 30, 45 tai 60 sekuntia

•  Valita kontrastiasetuksen

•  Valita litium- (suositellaan) tai alkaliparistotyypin. Jos valitset väärän paristotyypin, hälytysnäytöt 
eivät ehkä toimi kunnolla. Voit vaihtaa paristotyypin myös VAHVISTA-näytöllä, kun asennat uutta 
paristoa.

LISÄASETUS 4

Alkuun

Kieli          
           SUOMI    
Näyttö sammuu  
        60 s päästä
Kontrasti      
                  8
PARISTO       Liti  
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LUKU 9 –  L ISÄTOIMINNOT/ASETUKSET JA AKTIVOINTI

1. Vieritä haluttuun LISÄASETUS 4 -näytön kenttään.

2. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

3. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

4. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

Voit siirtyä seuraavalle Lisäasetus-näytölle vierittämällä näytön alaosaan ja korostamalla  
kohdan “ ”. Paina .

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Alkuun” ja painamalla .

Kontras t inäppäin/CGM-Pikanäppäin
Voit säätää kontrastia painamalla pumpun yläsivulla olevaa näppäintä. Kontrastitasoja on 
kolme: himmeä, oletus ja kirkas. Pariston käyttöajan ylläpitämiseksi pumpun näyttö himmenee 
automaattisesti, kun mitään näppäintä ei ole painettu siihen mennessä, kun puolet näytön 
määritetystä aikakatkaisusta on kulunut. Automaattisen himmennyksen tilassa voit palauttaa 
asettamasi oletuskontrastitason painamalla  -näppäintä pumpun päältä. Painamalla 
toimintonäppäintä automaattisen himmennyksen tilassa palautat oletuskontrastitason samalla, kun 
aktivoit kyseisen toiminnon. Jos olet Soita huoltoon -hälytystilassa, oletuskontrastin palauttamiseksi 
on painettava  -näppäintä.

Voit palauttaa kontrastiasetuksen alkuperäiseen tehdasasetukseen painamalla samanaikaisesti  
 -näppäintä ja  -näppäintä. Kun sana “Kontrasti” näkyy näytöllä, paina mitä tahansa näppäintä 

palauttaaksesi kontrastin oletusasetuksen.

Jos et käytä pumpussa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, CGM-toiminnot ja -tiedot eivät 
ole saatavilla pumpun näytöllä. Painamalla  -näppäintä pumpun ollessa lepotilassa voit kuitenkin 
avata jonkin pumpun CGM-trendikaavioista tai CGM-tietonäytön. Kaikilta näiltä näytöiltä on palattava 
PÄÄMENU-näytölle. Paina pumpusta  palataksesi CGM-menu-näytölle ja paina sitten uudelleen  
-näppäintä “päämenun” ollessa korostettuna palataksesi PÄÄMENU-näytölle.

Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, painamalla  -näppäintä 
pumpun ollessa lepotilassa voit avata jonkin pumpun CGM-trendikaavioista tai CGM-tietonäytön.  
Katso luku 6 osiossa II.

HUOMAA: Kun katsot pumpun näyttöä kirkkaassa auringonvalossa, näet näytön paremmin 
suojaamalla sitä kädellä tai siirtymällä varjoisalle alueelle.
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LUKU 9 –  L ISÄTOIMINNOT/ASETUKSET JA AKTIVOINTI

Lisäasetus-näyttö 5 – Automaattinen pysäytystoiminto
Voit määrittää pumpun pysäyttämään perusannostelun automaattisesti ja antamaan merkkiäänen, 
jos mitään pumpun näppäintä ei paineta käyttäjän valitseman tuntimäärän kuluessa. Tätä 
ominaisuutta voidaan käyttää suojakeinona siltä varalta, että käyttäjä on tajuton. Jos hälytys tulee 
näytölle/annetaan merkkiäänenä, insuliinin annostelu on keskeytynyt ja pumppu on irrotettava ja 
täytettävä uudelleen. Katso lisätietoja automaattisen pysäytyksen hälytyksestä luvusta 11 osiossa I.

Tällä näytöllä voit aktivoida toiminnon ja asettaa ajan näppäinpainallusten 
tarkistamista varten.

1. Vieritä haluttuun LISÄASETUS 5 -näytön kenttään.

2. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

3. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

4. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

Voit siirtyä seuraavalle Lisäasetus-näytölle vierittämällä näytön alaosaan ja korostamalla  
kohdan “ ”. Paina .

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Alkuun” ja painamalla .

Lisäasetus-näyttö 6 – Säiliö lähes tyhjä -varoitusasetus ja Tukosherkkyysasetus
Voit määrittää pumpun huomauttamaan, kun insuliinisäiliö on vähissä. Hälytyksen 
havaitsemistoiminto on automaattinen. Tukos voi estää insuliinia virtaamasta kehoosi.

Tällä näytöllä voit:

•  Asettaa Säiliö lopuilla -varoituksen huomauttamaan 10, 20, 30, 40 tai 50 jäljellä olevan yksikön 
kohdalla

•  Voit asettaa pumpun tukoksen havaitsemistoiminnon herkkyyden korkeaksi (K) tai matalaksi (M). 
Herkkyystaso viittaa siihen, miten nopeasti pumppu havaitsee tukoksesta aiheutuvan vastapaineen 
infuusioletkussa. K viittaa “korkeampaan herkkyyteen” ja M “matalampaan herkkyyteen”. Tarkista 
tukosherkkyysasetus terveydenhoitotiimiltäsi ja katso lisätietoja luvusta 17 osiossa I.

1. Vieritä haluttuun LISÄASETUS 6 -näytön kenttään.

2. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

3. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

4. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

Voit siirtyä seuraavalle Lisäasetus-näytölle vierittämällä näytön alaosaan ja 
korostamalla kohdan “ ”. Paina .

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Alkuun” ja painamalla .

LISÄASETUS 5

Alkuun

AUTOPYSÄYTYS  
KÄYTTÖÖN  OFF

 Kun käytössä,  
keskeytys 12 h

  kuluttua,jos et  
  paina jtk napp.  

LISÄASETUS 6

Alkuun

Säiliö lopuilla  
  varoitus                20U

Tukos-           
   herkkyys                 M

m HUOMIO:	Jos	käytät	pumpun	kanssa	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturia	ja	-lähetintä	ja	insuliinin	
annostelu on pysäytetty, koska automaattisen pysäytyksen hälytys on kuulunut/tullut näytölle, 
CGM-jakso (katso osio II) pysyy aktiivisena, mutta CGM-lukemat eivät tallennu eivätkä näy näytöllä. 
Heti kun insuliinin annostelu jatkuu, CGM-lukemien tallennus ja näyttö alkaa uudestaan.
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LUKU 9 –  L ISÄTOIMINNOT/ASETUKSET JA AKTIVOINTI

Lisäasetus-näyttö	7	–	Äänibolustoiminto
Voit määrittää pumpun annostelemaan bolusannoksen näkemättä näyttöä 
painamalla pumpun oikealla puolella olevaa mustaa näppäintä. Kaikki 
äänibolustoimintoa käyttämällä annostellut bolukset annetaan normaaleina 
boluksina.

Tällä näytöllä voit:

•  Aktivoida tai poistaa käytöstä äänibolustoiminnon

•  Valita ääniboluksen annostelun askelkoon

˚ 0,1; 0,5; 1,0; 5,0 yksikköä

1. Vieritä haluttuun LISÄASETUS 7 -näytön kenttään.

2. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

3. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

4. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

HUOMAA: Jos äänibolus on aktivoituna, et voi käyttää sivunäppäintä normaaliboluksen 
pikanäppäimenä. Voit silti antaa normaalin boluksen PÄÄMENUSTA.

Voit siirtyä seuraavalle Lisäasetus-näytölle vierittämällä näytön alaosaan ja korostamalla  
kohdan “ ”. Paina .

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Alkuun” ja painamalla .

LISÄASETUS 7

Alkuun

 ÄÄNIBOLUS  

Sallittu          OFF

Askel-     
 koko        0,1U

HUOMAA:
•		Säiliö lähes tyhjä -varoitus annetaan vain kerran. Jos hälytyksen asetuksena 

on esimerkiksi 30 U, ja saat hälytyksen, jonka jälkeen vaihdat asetukseksi 
20 U, huomautusta ei anneta 20 U:n kohdalla ennen kuin uusi säiliö on 
täytetty.

•		Jos annetaan bolus, joka aiheuttaa Säiliö lähes tyhjä -varoituksen, jäljellä 
olevan insuliinin määrä voi olla pienempi kuin varoitusnäytöllä  
näytetty määrä. 

Varoitus  

Vahvista    

Säiliö lähes 
tyhjä:

10U tai al-
le jäljellä
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LUKU 9 –  L ISÄTOIMINNOT/ASETUKSET JA AKTIVOINTI

Lisäasetus-näyttö 8 – Bolusinsuliinia jäljellä -asetus
Voit aktivoida Bolusinsuliinia jäljellä -toiminnon ja määrittää sekä laskea sen avulla, kuinka paljon 
insuliinia edellisestä boluannoksesta voi vielä olla aktiivisena kehossasi. Todellinen kehossasi jäljellä 
oleva insuliini määritetään nopeuden perusteella, jolla kehosi käyttää insuliinia sekä pistokohdan, 
aktiviteettitason ja muiden tekijöiden perusteella. Pumppu käyttää jäljellä olevan bolusinsuliinin 
seuraamiseen käyräviivaista algoritmia, joka jäljittelee tapaa, jolla insuliini metaboloituu.

Bolusinsuliinia jäljellä -asetus on tärkeä, koska jäljellä olevan bolusinsuliinin määrät otetaan 
huomioon pumpun ezBG- ja ezCarb-toimintojen käytössä ehdotettavien bolusmäärien laskemiseen 
(katso luku 10 osiossa I). Jäljellä olevat bolusinsuliinin määrät soveltuvat vain, jos toiminto 
on aktivoitu pumpussa, ja käytät joko ezBG- tai ezCarb-toimintoa ehdotettavan bolusmäärän 
laskemiseen. Joissakin tilanteissa pumppu laskee ehdotettavaksi alennetun kokonaisbolusmäärän, 
joka ottaa huomioon jäljellä olevan bolusinsuliinimäärän. 

Bolusinsuliinia jäljellä, kun käytetään ezCarb-toimintoa:

ezCarb Bolus Yht. -näytöllä näkyvät hiilihydraatin korjausmäärä, VS-korjausmäärä, Bolusinsuliinia 
jäljellä -määrä (jos toiminto on aktivoituna) ja ehdotettava kokonaisbolusmäärä. 

HUOMAA: Näytöllä olevat hiilihydraatin korjaus-, VS-korjaus- ja Bolusinsuliinia jäljellä -määrät (jos 
toiminto on aktivoitu) sekä tuloksena saatu kokonaisbolusmäärä ovat vain viitteellisiä. Ne eivät 
edusta pumpun suorittamaa todellista laskelmaa.

Jos Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto on aktivoituna, jäljellä olevan bolusinsuliinin määrä näkyy aina 
näytöllä, mutta sitä ei välttämättä aina käytetä ehdotettavaan kokonaisbolusmäärään.

Katso luvusta 10 osiossa I ezCarb-esimerkki, kun Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto on aktivoituna.

Bolusinsuliinia jäljellä, kun käytetään ezBG-toimintoa:

ezBG Bolus Yht. -näytöllä näkyvät VS-korjausmäärä, Bolusinsuliinia jäljellä -määrä (jos toiminto on 
aktivoituna) ja ehdotettava kokonaisbolusmäärä.

HUOMAA: Näytöllä olevat VS-korjaus- ja Bolusinsuliinia jäljellä -määrät sekä tuloksena saatu 
kokonaisbolusmäärä ovat vain viitteellisiä. Ne eivät edusta pumpun suorittamaa todellista laskelmaa.

Jos Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto on aktivoituna, jäljellä olevan bolusinsuliinin määrä näkyy aina 
näytöllä, mutta sitä ei välttämättä aina käytetä ehdotettavaan kokonaisbolusmäärään. Esimerkiksi 
jos jäljellä olevan bolusinsuliinin määrä riittää kattamaan määrän, joka tarvitaan korkean VS-tason 
palauttamiseen tavoitealueelle, lisämäärää ei ehdoteta.

Katso luvusta 10 osiossa I ezBG-esimerkki, kun Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto on aktivoituna.
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LUKU 9 –  L ISÄTOIMINNOT/ASETUKSET JA AKTIVOINTI

m VAROITUS: Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi vain 
nopeavaikutteisten U100-insuliinianalogien kanssa, joita ovat esimerkiksi Novo Rapid®, 
NovoLog®, Humalog® ja Apidra®. Jos käytät muuta kuin Novo Rapid®-, Novolog®-, HumaLog®- tai 
Apidra®-insuliinia, älä käytä tätä toimintoa. Minkä tahansa insuliinin käyttö pienemmällä tai 
suuremmalla pitoisuudella voi johtaa vakavaan vahinkoon tai kuolemaan.

Lisäasetus 8 -näytöllä voit:

•  Aktivoida Bolusinsuliinia jäljellä (merkitty näytöllä lyhenteellä “IOB”) 
-toiminnon tai poistaa sen käytöstä

•  Valitse kestoksi 1,5–6,5 tuntia puolen tunnin lisäyksin.

1. Vieritä haluttuun LISÄASETUS 8 -näytön kenttään.

2. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

3. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

4. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

Voit siirtyä seuraavalle Lisäasetus-näytölle vierittämällä näytön alaosaan ja korostamalla  
kohdan “ ”. Paina .

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Alkuun” ja painamalla .

HUOMAA: Pumppu valvoo jäljellä olevan bolusinsuliinin määrää jatkuvasti, joten kun aktivoit 
toiminnon, pumppu ottaa välittömästi huomioon nykyisen aiemmista bolusannoksista jäljellä olevan 
määrän sille aikavälille, jonka olet valinnut toiminnon määrityksen aikana.

LISÄASETUS 8

Alkuun

Bolusins
IOB-2 OFF

Kesto
4,0 h
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LUKU 9 –  L ISÄTOIMINNOT/ASETUKSET JA AKTIVOINTI

Lisäasetus-näyttö 9 – Sairauspäiväohjeet

Terveydenhoitotiimisi saattaa suositella tiettyjen ohjeiden noudattamista, kun olet sairas, kuten 
verensokerin tai ketoaineiden mittausaikoja. Pumppu tarjoaa kätevän tavan säilyttää joitakin näistä 
ohjeista. Lisätietoja sairauspäiväohjeista saat luvusta 15 osiossa I ja terveydenhoitotiimiltäsi.

Tällä näytöllä voit:

•  Asettaa VS-rajan muistutukseksi mittaamisesta, kun olet sairas

•  Asettaa ketoaineiden tarkastustiheyden, kun olet sairas

•  Asettaa VS-tason tarkastustiheyden, kun olet sairas

1. Vieritä haluttuun LISÄASETUS 9 -näytön kenttään.

2. Paina  -näppäintä vaihtaaksesi vilkkuvaan kursoriin ja muokkaustilaan.

3. Muuta asetusta /  -näppäimillä.

4. Paina  -näppäintä, kun asetus on tehty.

Voit siirtyä seuraavalle Lisäasetus-näytölle vierittämällä näytön alaosaan ja korostamalla  
kohdan “ ”. Paina .

Voit palata aloitusnäytölle vierittämällä kohtaan “Alkuun” ja painamalla .

HUOMAA: 
•		Tämä näyttö on tarkoitettu vain viitteelliseksi. Huomautukset EIVÄT käynnisty tällä näytöllä 

näytettyjen arvojen perusteella.

•		LISÄASETUS 9 -näytöllä asettamasi VS-raja eroaa matalan ja korkean glukoosin huomautuksista, 
jotka koskevat vain CGM-lukemia, kun pumpun kanssa käytetään Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja 
-lähetintä. Katso lisätietoja CGM-huomautuksista luvusta 2 osiossa II.

LISÄASETUS 9

Alkuun

Sairauspäivät
VS yli 13,3

TarkistaKetonit
        joka 4 h
Tarkista VS
        joka 2 h

mmol/L
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HUOMAA: Ennen näiden toimintojen käyttämistä ne on aktivoitava Lisäasetukset-menussa.  
Katso luku 9 osiossa I.

Äänibolus/ezBolus™ -näppäin
Pumpun oikealla sivulla olevaa äänibolus/ezBolus™-näppäintä käytetään kahteen tarkoitukseen. 
Jos aktivoit äänibolustoiminnon, voit ottaa bolusannoksen näyttöä näkemättä. Tämä on kätevää, jos 
käytät pumppua vaatteidesi alla. Kun käytät äänibolustoimintoa ensimmäistä kertaa, tarkista myös 
näyttö, kunnes olet tottunut ohjelmoinnin vaiheisiin. Jos et halua käyttää äänibolustoimintoa, tämä 
näppäin toimii Normaali bolus -näytön pikanäppäimenä. Lue ezBolus™ tästä luvusta.

1. Aktivoi äänibolus Lisäasetukset-menussa ja valitse haluamasi askelkoko. Katso Lisäasetus- 
näyttö 7 – Äänibolustoiminto luvusta 9 osiossa I.

2. Äänibolusnäppäin on pumpun päässä oleva pehmeä kuminäppäin. Paina sitä kerran. Pumppu 
antaa merkkiäänen (tai värisee) merkiksi siitä, että olet siirtynyt äänibolustilaan, ja ilmoittaa 
määrittämäsi askelkoon.

Piippausten (tai värinäpulssien) määrä muistuttaa määrittämästäsi askelkoosta.

•  1 piippaus (tai värinä) tarkoittaa 0,1 U:n askelkokoa

•  2 piippausta (tai värinää) tarkoittaa 0,5 U:n askelkokoa

•  3 piippausta (tai värinää) tarkoittaa 1,0 U:n askelkokoa

•  4 piippausta (tai värinää) tarkoittaa 5,0 U:n askelkokoa

3. Paina äänibolusnäppäintä kerran kutakin määrittämääsi askelkokoa 
kohden saavuttaaksesi haluamasi kokonaismäärän. Jos esimerkiksi käytät  
1,0 U:n askelkokoa ja haluat antaa 4 yksikköä bolusta, paina näppäintä  
4 kertaa. Kuulet äänimerkin tai värinän kullakin painalluksella. Jos 
esimerkiksi käytät 0,5 U:n askelkokoa ja haluat antaa 4 yksikköä bolusta, 
paina näppäintä 8 kertaa.

4. 5 sekunnin kuluessa pumppu vastaa vahvistuspiippauksilla, joiden määrä vastaa kertoja, jotka 
painoit äänibolusnäppäintä.

HUOMAA: Älä paina mitään toimintonäppäimistä tässä vaiheessa, ennen kuin vahvistusten 
merkkiäänet ovat kuuluneet. Kun vahvistuksen merkkiäänet ovat kuuluneet, voit keskeyttää 
annostelun painamalla mitä tahansa toimintonäppäintä äänibolusnäppäintä tai kontrastinäppäintä 
lukuunottamatta.

Äänibolus 
Askelkoko=
1,0U/Aseta

0,00U

Aseta
Bolusmäärä

PERUUTA toisel-
la näppäimellä

m HUOMIO: Tässä luvussa kuvattujen toimintojen käyttö vaatii edistynyttä tuntemusta 
insuliinipumppuhoidosta, eikä sitä saa käyttää ilman koulutusta ja terveydenhoitotiimisi 
neuvoja.  Optimaalisten tulosten saavuttamiseksi joitakin näistä toiminnosta tulee käyttää 
vasta, kun olet testannut ja hienosäätänyt perusnopeudet, ja terveydenhoitotiimisi on 
määrittänyt yksilölliset tavoitteesi ja suhteesi.

m HUOMIO: Kun käytät äänibolustoimintoa ensimmäistä kertaa, sinun on katsottava näyttöä 
vahvistaaksesi oikean ohjelmoinnin, kunnes totut käyttämään toimintoa.

10LUKU 10 – LISÄTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   57 3/3/14   3:14 PM



58

LUKU 10  –  L ISÄTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

5. 5 sekunnin kuluessa pumppu piippaa kahdesti “pyytääkseen” sinua 
vahvistamaan, että haluat aktivoida annostelun, ja “Vahvista” ilmestyy 
Äänibolus-näytölle.

HUOMAA: Voit keskeyttää annostelun painamalla mitä tahansa 
toimintonäppäintä äänibolusnäppäintä tai kontrastinäppäintä 
lukuunottamatta.

6. Paina näppäintä uudelleen 5 sekunnin kuluessa aktivoidaksesi 
annostelun. Pumppu piippaa kahdesti antokäskyn vahvistuksena. 
ANNOSTELU KÄYNNISSÄ -bolusnäyttö tulee näkyviin ja pumppu piippaa 
kerran merkiksi annostelun alkamisesta ja kerran merkiksi annostelun 
päättymisestä (jos aktivoit normaali bolus -äänet asetuksista).

HUOMAA: Voit keskeyttää annostelun painamalla mitä tahansa 
toimintonäppäintä äänibolusnäppäintä tai kontrastinäppäintä 
lukuunottamatta.

Jos peruutat boluksen annostelun sen jälkeen, kun olet aktivoinut sen, 
näytölle tulee oikealla olevassa kuvassa näkyvä näyttö. Katso luku 11 
osiossa I.

HUOMAA: Jos säiliö on lähes lopussa boluksen annostelun aikana, pumppu ei näytä varoitusta 
ennen kuin boluksen annostelu on päättynyt. Siksi insuliinia saattaa olla Säiliö lopussa -asetusta 
vähemmän.

Äänibolus-näppäinpainallusten maksimimäärä on 20. Siksi, jos olet asettanut askelkooksi 
0,1 U, ääniboluksen maksimimäärä on 2 U. Jos olet asettanut askelkooksi 0,5 U, ääniboluksen 
maksimimäärä on 10 U, ja jos askelkoko on 1,0 U, ääniboluksen maksimimäärä on 20 U. 5,0 U:n 
askelkoolla maksimimäärä ei voi olla yli 35 U, mikä on minkä tahansa bolustyypin maksimimäärä.

  Äänibolus

Vahvista

3,00U

PERUUTA toisel-
la näppäimellä

ANNOSTELU
KÄYNNISSÄ

3,00U

Peruuta
painamalla

 yhtä toiminto-
näppäimistä

Varoitus

Vahvista

 Käyttäjä
 keskeyttänyt

boluksen
 painamalla
näppäintä.

Annosteltu määrä
2,00U / 3,00U
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ezBolus™

ezBolus™ on pikanäppäin Normaali bolus -näytölle, joka toimii aina, kun 
äänibolustoiminto ei ole aktivoituna.

1. Paina pumpun oikealla sivulla olevaa mustaa näppäintä kerran. Normaali 
bolus -näyttö tulee näkyviin. Määritä normaali bolus tavalliseen tapaan.

Erikoisbolustoiminnot
•  ezCarb

•  ezBG

•  Yhdysbolus

•  Muistutukset

Kaikki erikoisbolustoiminnot aktivoidaan Lisäasetukset-menussa. Katso 
Lisäasetus-näyttö 2 – Erikoisbolustoiminnot ja monta perusohjelmaa 
luvusta 9 osiossa I. Kun erikoisbolustoiminnot ja muistutukset on 
aktivoitu, täydellinen BOLUSMENU tulee näkyviin.

m VAROITUS: Muista tarkistaa kaikki boluslaskelmissa käytetyt arvot varmistaaksesi, että 
ne ovat oikein. Voit aina säätää insuliiniyksikköjen määrää ylös tai alas ennen kuin päätät 
ottaa bolusannoksen. Jos otat liian suuren tai vajaan insuliinimäärän, seurauksena voi olla 
hypoglykemia- tai hyperglykemiatapahtuma. Keskustele boluslaskintoiminnosta ja kaikista 
olennaisista henkilökohtaisista asetuksista terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen 
laskimen käyttöä.

BOLUSMENU   

Päämenu

Normaali      
ezCarb        
ezBG          
Yhdysbolus    
Muistutukset  

NORM. BOLUS 

Päämenu

Määrä  

Mene      

0,00 U
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HUOMAA: Kun ezCarb- tai ezBG-toimintoa käytetään laskemaan “ehdotettava” kokonaisbolusmäärä, 
täksi määräksi asetetaan 0,00 U aina, kun laskelman tuloksena on negatiivinen luku. 

Ennen kuin aloitat ezBG- ja ezCarb-toimintojen käytön pumpussa, kiinnitä huomiota siihen, miten 
pumppu määrittää nykyisen VS-arvosi ja VS-tavoitealueen/-arvon välisen eron.

Jos määrität VS-tavoitealueen, nykyisen VS-arvosi ja VS-tavoitealueesi välinen ero 
määritetään seuraavasti:

•  Jos nykyinen VS-arvosi on VS-tavoitealuetta korkeampi, pumppu vähentää VS-tavoitealueen 
keskitason nykyisestä VS-arvostasi. 

    Esimerkiksi jos asetat VS-tavoitealueeksi 5,6–7,8 mmol/L (keskitaso on 6,7 mmol/L) ja nykyinen 
VS-arvosi on 8,9 mmol/L, niiden välinen erotus on 8,9 mmol/L - 6,7 mmol/L = 2,2 mmol/L. 

•  Jos nykyinen VS-arvosi on VS-tavoitealuetta pienempi, pumppu vähentää VS-tavoitealueen 
keskitason nykyisestä VS-arvostasi. Saatava erotus on negatiivinen luku.

    Esimerkiksi jos asetat VS-tavoitealueeksi 5,6–7,8 mmol/L (keskitaso on 6,7 mmol/L) ja nykyinen 
VS-arvosi on 4,5 mmol/L, niiden välinen erotus on 4,5 mmol/L - 6,7 mmol/L = -2,2 mmol/L.

•  Jos nykyinen VS-arvosi on VS-tavoitealueella, erotukseksi asetetaan automaattisesti 0 mmol/L. 

    Esimerkiksi jos asetat VS-tavoitealueeksi 4,5–6,1 mmol/L (keskitaso on 5,3 mmol/L) ja nykyinen 
VS-arvosi on 5,0 mmol/L, erotukseksi asetetaan automaattisesti 0 mmol/L.

Jos määrität yksittäisen VS-tavoitearvon, nykyisen VS-arvosi ja VS-tavoitearvosi välinen 
erotus määritetään seuraavasti:

•  Jos nykyinen VS-arvosi on VS-tavoitearvoa korkeampi, pumppu vähentää VS-tavoitearvon nykyisestä 
VS-arvostasi.

    Esimerkiksi jos asetat VS-tavoitearvoksi 5,8 mmol/L ja nykyinen VS-arvosi on 6,1 mmol/L, saatava 
erotus on 6,1 mmol/L - 5,8 mmol/L = 0,3 mmol/L. 

•  Jos nykyinen VS-arvosi on VS-tavoitearvoa pienempi, pumppu vähentää VS-tavoitearvon nykyisestä 
VS-arvostasi. Saatava erotus on negatiivinen luku.

    Esimerkiksi jos asetat VS-tavoitearvoksi 5,9 mmol/L ja nykyinen VS-arvosi on 5,6 mmol/L, saatava 
erotus on 5,6 mmol/L - 5,9 mmol/L = -0,3 mmol/L. 

•  Jos nykyinen VS-arvosi vastaa VS-tavoitearvoa, erotukseksi asetetaan automaattisesti 0 mmol/L. 

    Esimerkiksi jos asetat VS-tavoitearvoksi 5,0 mmol/L ja nykyinen VS-arvosi on 5,0 mmol/L, 
erotukseksi asetetaan automaattisesti 0 mmol/L.
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ezCarb
Tällä toiminnolla voit syöttää syömäsi hiilihydraattimäärän joko manuaalisesti tai valitsemalla vaihtoehdot 
ezCarb-ruokatietokannasta. Tämän jälkeen pumppu laskee automaattisesti bolusannoksen I:HH-suhteen, 
IHT:n ja VS-tavoitteen perusteella senhetkiselle pumppuun tallennetulle ajalle. Kysy terveydenhoitotiimiltäsi 
henkilökohtaisesta I:HH-suhteesta, IHT:stä ja VS-tavoitealueista. Katso Lisäasetus-näyttö 1 luvusta 9 osiossa I.

Jos Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto on aktivoitu, pumppu ottaa huomioon jäljellä olevat 
insuliinimäärät laskiessaan ehdotettavaa bolusmäärää. Jos toiminto ei ole aktivoituna pumpussa,  
IOB-kenttään ilmestyy yhdysviivoja (----) luvun sijaan.

Voit käyttää yhteensopivaa tietokannan hallintajärjestelmää räätälöidäksesi ja ladataksesi 
ruokatietokannan pumppuusi.

Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä siitä, miten ezCarb-toimintoa käytetään ehdotettavan bolusmäärän 
laskemiseksi vastaamaan määritettyä hiilihydraattimäärää ja korkean VS-tason alentamiseen. 
Ensimmäisissä esimerkeissä näytetään, miten hiilihydraatit syötetään manuaalisesti. Toisessa 
esimerkissä näytetään, miten hiilihydraattimäärät valitaan ezCarb-ruokatietokannasta. Kolmannessa 
esimerkissä näytetään, miten VS-korjausbolus lisätään hiilihydraattibolukseen.

HUOMAA: ezCarb-toiminnon avulla syöttämäsi hiilihydraattimäärät tallentuvat pumppuun insuliinin 
annostelutietojen lisäksi. Voit käyttää yhteensopivaa diabeteksen hallintaohjelmaa seurataksesi, 
tarkastellaksesi ja analysoidaksesi pumpun hiilihydraatti- ja insuliinitietoja tietokoneellasi.
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ezCarb-boluksen laskeminen syöttämällä hiilihydraatit manuaalisesti

1. Vieritä BOLUSMENUSSA kohtaan “ezCarb”. Paina -näppäintä. ezCarb-
aloitusnäyttö tulee näkyviin.

2. Kursori vilkkuu “HH”-kentässä merkkinä siitä, että voit muokata syötyjen 
hiilihydraattien kokonaismäärää. Syötä hiilihydraattimäärä 

/  -näppäimillä. Paina -näppäintä. “Lisää VS” on korostettuna. (Katso 
VS-korjausboluksen lisääminen ezCarbiin tästä luvusta.)

HUOMAA: 

•  Boluslaskimessa käytettävä hiilihydraattien kokonaismäärän maksimiraja on 999 g.

•  “HH”-kentän alapuolella oleva “Reaali”-kenttä heijastaa ruokatietokannasta syötettyä 
hiilihydraattimäärää ja asetuksena on 0 g (grammaa) manuaalisesti syöttämiesi 
hiilihydraattimäärien kohdalla.

3. Varmista, että syötetyt hiilihydraattigrammat ja näytön yläosassa näkyvä 
I:HH-suhde ovat oikein.

a. Jos syötetyt tiedot ovat oikein, vieritä kohtaan “Näytä tulos”. Paina  ja 
siirry vaiheeseen 5.

b. Jos ne eivät ole oikein, vieritä ylös kentän korostamiseksi ja paina 
 aktivoidaksesi muokkaustilan. Syötä I:HH-taso ja/tai muuta 

hiilihydraattitietoja /  -näppäimillä. Paina -näppäintä.

4. Vieritä kohtaan “Näytä tulos”. Paina -näppäintä.

ezCarb aloitus

Päämenu

HH:                         34 g
[Reaali                   0g]
I:HH           1U:       15g
Ruokaluett.   
Tarkista yht
Lisää VS        
Näytä tulos

BOLUSMENU

Päämenu

Normaali      
ezCarb        
ezBG          
Yhdysbolus    
Muistutukset

ezCarb aloitus

Päämenu

HH:                        34 g
[Reaali                  0g]
I:HH          1U:       15g
Ruokaluett.   
Tarkista yht
Lisää VS        
Näytä tulos 
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5. Bolus Yht. -näyttö tulee näkyviin ja ehdotettava (laskettu) ezCarb bolus 
-bolusmäärä tulee näkyviin “Yht.”-kenttään. “Yht.”-kentän yläpuolella 
on kolme osaa, joita käytetään ehdotettavan “Yht.”-määrän laskentaan. 
HH viittaa hiilihydraattien korjausmäärään, joka laskettiin vastaamaan 
manuaalisesti syöttämiäsi hiilihydraatteja. VS viittaa mihin tahansa 
mahdollisesti lisäämääsi VS-korjausbolukseen. Tässä esimerkissä et lisännyt 
VS-korjausta, joten VS-määräksi on asetettu 0,00 U. IOB viittaa aiemmasta 
boluksesta jäljellä olevaan bolusinsuliinin määrään. Tässä esimerkissä 
Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto ei ole aktivoituna, joten näytölle ilmestyy yhdysviivoja luvun sijaan. 

Ehdotetun “Yht.”-määrän alapuolella on bolusmäärän syöttökenttä, johon voit valita ehdotettavan 
määrän tai muuttaa määrää tarpeen mukaan. Tässä kentässä näkyy 0,00 U, joka on korostettu ja 
vilkkuu. 

Paina  -näppäintä kerran muuttaaksesi määrää vastaamaan ehdotettua 
bolusmäärää. Muuta bolusmäärää sen jälkeen /  -näppäimillä tarpeen 
mukaan. Kun näytöllä on haluamasi annosmäärä, paina .

HUOMAA: 

•  Laskettu yksiköiden yhteismäärä pyöristetään lähimpään 0,05 yksikköön.

•  Jos lisätoimintoihin asettamasi boluksen maksimiraja on vähemmän kuin 
ehdotettu Bolus Yht. -näytöllä oleva “Yht.”-bolusmäärä, bolusmäärän 
syöttökenttään vaihtuu kyseinen raja (ehdotetun “Yht.”-määrän sijaan), kun 
painat -näppäintä kerran.

6. “Mene” on korostettuna. Jos haluat antaa 
normaalin boluksen, paina  -näppäintä.

7. Jos haluat antaa yhdysboluksen, vieritä “Tapa”-kenttään ja paina  
muokataksesi sitä.

8. Valitse bolustyyppi /  -näppäimillä: “Normaali” (oletus) tai “Yhd.”. 
Paina -näppäintä.

9. “Mene” on korostettuna. Paina  -näppäintä.

HUOMAA: Jos valitset yhdysbolusoption, Yhd.bolus-näyttö tulee näkyviin. Katso ohjeet yhdysboluksen 
annosteluun tämän luvun kohdasta Yhdysbolus.

 Bolus Yht.

Päämenu

HH
VS      +
IOB
Yht.   =

2,26U
0,00U

- -,- - U
2,25U

2,25U
Mene        
Tapa               Normal

ANNOSTELU
KÄYNNISSÄ

2,25U

Peruuta
painamalla

yhtä toiminto-
näppäimistä

Bolus Yht.

Päämenu

HH
VS      +
IOB
Yht.  =

2,26U
0,00U

- - ,- - U
2,25U

2,25U
Mene        
Tapa                Yhdys

 Bolus Yht.

Päämenu

HH
VS      +
IOB
Yht.  =

2,26U
0,00U

- -,- - U
2,25U

0,00U
Mene        
Tapa               Normal

 Bolus Yht.

Päämenu

HH
VS      +
IOB
Yht.  =

2,26U
0,00U

- -,- - U
2,25U

2,25U
Mene        
Tapa                Norm.
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ezCarb-bolusmäärän laskeminen syöttämällä hiilihydraatit 
ruokatietokannasta

Voit käyttää yhteensopivaa diabeteksen hallintajärjestelmää räätälöidäksesi ja ladataksesi 
ruokatietokannan pumpun muistiin. Katso ohjeet ruokatietokannan lataamisesta pumppuun 
diabeteksen hallintaohjelmasta.

Ruokatietokannalla lasket hiilihydraattien yhteismäärät helposti ja tarkasti 
käyttämällä boluslaskinta ezCarb bolus -näytöllä. Ruokatietokannan erityistä 
“Suosikit”-valintaa käyttämällä voit luoda kirjaston niiden ruokien ruoka-
aineista ja hiilihydraattimääristä, joista pidät eniten tai joita nautit useimmin. 

1. Vieritä BOLUSMENUSSA kohtaan “ezCarb”. Paina -näppäintä.

2. Paina ezCarb-aloitusnäytöllä  -näppäintä poistuaksesi muokkaustilasta. 
“Ruokaluett.” on korostettuna. Paina -näppäintä.

3. Näkyviin tulee Ruokaluettelo-näyttö, jolla voit siirtyä 16 eri 
ruokaryhmään. Ensimmäiset kuusi ruokaryhmää näkyvät Ruokaluettelo-
näytöllä. Vieritä kohtaan “ ” tai “ ” ja paina  nähdäksesi muut 
ruokaryhmät.

4. Vieritä haluamaasi ruokaryhmään ja paina .

5. Ruoka-aineiden lisävalikko (merkkivaihtoehdot), jossa on tyypillistä 
annoskokoa vastaavat hiilihydraattimäärät, tulee näytölle. Vieritä haluamasi 
merkin kohdalle ja paina . Voit näyttää vaihtoehtoja tälle ruokaryhmälle 
vierittämällä kohtaan “ ” tai “ ” ja painamalla .

HUOMAA: Voit palata Ruokaluetteloon valitaksesi eri ryhmän vierittämällä 
korostuksen kohtaan “Lista” ja painamalla .

ezCarb aloitus

Päämenu

HH:                          0g
[Reaali                   0g]
I:HH          1U:      15g
Ruokaluett.   
Tarkista yht
Lisää VS        
Näytä tulos

Ruokaluett.

ezCarb alkuun

Suosikit 
Vauvanruoat
Pavut 
Juomat 
Leivät  
Murot 

Ruokaluett.

ezCarb alkuun

Suosikit
Vauvanruoat
Pavut 
Juomat 
Leivät  
Murot

Murot                         1

ezCarb alkuun 

Lista                    HH(g)
Apple Jacks
Blberr Morn
Cheer HN
Cheer MG
Cheerios

27
43
44
24
23
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6. Valitun merkin perusannoskoon ravintotiedot tulevat näkyviin.  
“Annoksia” -kenttä on korostettuna ja vilkkuu.

7. Säädä annoskokoa tarpeen mukaan /  -näppäimillä ja paina .  
Kun säädät annoskokoa, ravintoyksiköt lasketaan automaattisesti uudelleen.

8. “Lisää” korostetaan. Enintään yhdeksän ruoka-ainetta voidaan  
valita käytettäväksi boluslaskimella. Toista vaiheet 2–6 lisätäksesi  
lisäruoka-aineita. Kun olet lisännyt tarvittavat ruoka-aineet, vieritä kohtaan 
“Yht.” /  -näppäimillä ja paina .

9. ezCarb Yht. -näyttö tulee näkyviin ja luettelee kaikki ruoka-aineet 
hiilihydraattimäärineen. “Jatka” näkyy korostettuna. Jos olet syöttänyt yli  
5 ruoka-ainetta, vieritä kohtaan “ ” tai “ ” ja paina  nähdäksesi 
muut valitsemasi ruoka-aineet.

HUOMAA: Boluslaskimessa käytettävä hiilihydraattien kokonaismäärän 
maksimiraja on 999 g. Jos ruokatietokannan kaikkien ruoka-aineiden 
kokonaishiilihydraattimäärä on yli 999 g, näytölle tulee todellinen 
yhteismäärä, jonka valitsit “Yht.”-kentässä. “HH-maksimi” = 999 (g) tulee 
näytölle merkiksi siitä, että hiilihydraattien maksimirajaa (999 g) käytetään 
boluslaskimessa.

Cheerios

 Lisää                    Yht.

An.koko  
HH        
Rasva     
Prot.     
Kuitu

1 Kup
23

0
3
3

Annoksia                  1,0

Cheerios

 Lisää                   Yht.

 An.koko  
 HH        
 Rasva     
 Prot.     
 Kuitu

1 Kup
46

0
6
6

Annoksia                 2,0

Maito 1 %

   Lisää              Yht.

An.koko  
HH        
Rasva     
Prot.     
Kuitu

113g
4
0
4
0

Annoksia                 2,0

ezCarb Yht. 

ezCarb alkuun

Laji                    HH(g)
Cheerios
Maito 1 %

   Lisää           Jatka
HH-maksimi   = 999g
Yht.                      50g

46
4

   Lisää           Jatka

ezCarb Yht. 

ezCarb alkuun

Laji                    HH(g)
Cheerios
Maito 1 %

     

   Lisää           Jatka
HH-maksimi   = 999g

46
4

Yht.                      50g
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10. Tarkista ezCarb Yht. -näytöllä olevat ruoka-aineet ja hiilihydraattimäärät.

a. Jos ruoka-aineet ja hiilihydraattimäärät ovat molemmat oikein, paina 
 -näppäintä, kun “Jatka” on korostettuna. ezCarb-aloitusnäyttö tulee 

näkyviin, ja hiilihydraattien kokonaismäärä näkyy “HH.”-kentässä. 
“HH.”-kentän alapuolella oleva “Reaali”-kenttä heijastaa myös sitä 
hiilihydraattimäärää, joka on syötetty ruokatietokantaa käyttämällä. Jatka 
osioon VS-korjausboluksen lisääminen ezCarbiin, jossa lisätään VS-korjaus, 
tai korosta “Näytä tulos” ja paina  -näppäintä laskeaksesi ezCarb-boluksen.

b. Jos ruoka-aineet tai hiilihydraattimäärät eivät ole oikein, vieritä ruoka-
aineen kohdalle, jota haluat muokata, ja paina .

Kyseisen ruoka-aineen ravintotiedot tulevat näkyviin. “Annoksia”-kenttä 
on korostettuna ja vilkkuu. Säädä annoskokoa tarpeen mukaan /  
-näppäimillä. Voit poistaa ruoka-aineen muuttamalla annoskooksi 0. Kun olet 
valmis, paina  -näppäintä, kun “Yht.” on korostettuna. Palaat ezCarb Yht. 
-näytölle ja korjaamasi hiilihydraattimäärät sekä yhteismäärä tulevat näytölle. 
Kun kaikki tiedot on syötetty, korosta kohta “Jatka” ja paina  palataksesi 
ezCarb-aloitusnäytölle.

HUOMAA: Voit tarkastella myös niiden ruoka-aineiden hiilihydraattimääriä, 
jotka on valittu ruokatietokannasta korostamalla kohtaa “Tarkista Yht.” 
ezCarb-aloitusnäytöllä ja painamalla . ezCarb Yht. -näyttö, joka mainittiin 
vaiheessa 9, tulee näkyviin, kun säädät annoskokoja tai vaihdat ruoka-
aineita tarpeen mukaan.

ezCarb alkuun

Päämenu

HH:                       50g
[Reaali                50g]
I:HH        1U:       15g
Ruokaluett.   
Tarkista yht
Lisää VS        
Näytä tulos

ezCarb Yht.

ezCarb alkuun

Laji                    HH(g)
Cheerios
Maito 1 %

 Lisää               Jatka
HH-maksimi =   999g

46
4

Yht.                      50g

Maito 1 %

 Lisää                   Yht.

 An.koko  
 HH        
 Rasva     
 Prot.     
 Kuitu

113g
4
0
4
0

Annoksia                2,0

 ezCarb Yht.   

ezCarb alkuun 

Laji                    HH(g)
Cheerios

Yht.

    Lisää           Jatka
HH-maksimi = 999g

46

46g
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3. “Lukema” -kenttä on korostettuna ja vilkkuu 
muokkaustilan merkiksi. Syötä tämänhetkinen 
(aktiivinen) VS-arvo /  -näppäimillä. 
Paina -näppäintä. “Näytä tulos” on 
korostettuna.

4. Tarkista, että VS-tavoite ja IHT ovat oikein.

a. Jos ne ovat oikein, paina  -näppäintä, kun 
“Näytä tulos” on korostettuna.

b. Jos ne eivät ole oikein, vieritä korostettavien 
kenttien ylle ja paina . Korjaa arvoja /  
-näppäimillä. Paina  -näppäintä poistuaksesi 
muokkaustilasta. Vieritä kohtaan “Näytä tulos”.  
Paina -näppäintä.

VS-korjausboluksen lisääminen ezCarbiin
Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten VS-korjausbolus lisätään hiilihydraattibolukseen.

1. Syötä hiilihydraattimäärä ezCarb-aloitusnäytöllä. Paina -näppäintä.

2. “Lisää VS” on korostettuna. Paina -näppäintä. VS-KORJAUS-näyttö tulee 
näkyviin.

HUOMAA: 

•  Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, 
älä syötä CGM-lukemia VS-arvoina. CGM-lukemia (katso osio II) ei saa 
koskaan käyttää insuliiniannostelua tai muuta hoitoa koskevien päätösten 
tekemiseen. Tarkista VS-tasot aina VS-mittarilla.

•  ezCarb-aloitusnäytöllä oleva Ruokaluettelo-optio ei ole vielä käytettävissä Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpulla, jonka sait tämän käyttöoppaan mukana.

ezCarb aloitus

Päämenu

HH:                         34g
[Reaali                  0g]
I:HH          1U:       15g
Ruokaluett.   
Tarkista yht  
Lisää VS        
Näytä tulos

VS-KORJAUS

Päämenu

Lukema  
Tavoit         -
                 =   +

IHT          2,1 mmol/L
Näytä tulos 

mmol/L
12,2

6,7
5,5

VS-KORJAUS

Päämenu

Lukema  
Tavoit         -
                 =   +

IHT          2,1 mmol/L
Näytä tulos 

mmol/L
12,2

6,7
5,5

VS-KORJAUS

Päämenu

Lukema  
Tavoit         -
                 =   +

IHT          2,1 mmol/L
Näytä tulos 

mmol/L
12,2

6,7
5,5

VS-KORJAUS

Päämenu

Lukema  
Tavoit         -
                 =   +

IHT          2,1 mmol/L
Näytä tulos 

mmol/L
12,2

6,7
5,5
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LUKU 10  –  L ISÄTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

5. Bolus Yht. -näyttö tulee näkyviin ja ehdotettava (laskettu) ezCarb bolus 
-bolusmäärä tulee näkyviin “Yht.”-kenttään. “Yht.”-kentän yläpuolella on 
kolme osaa, joita käytetään ehdotettavan “Yht.”-määrän laskentaan. HH 
viittaa hiilihydraattien korjausmäärään. VS viittaa VS-korjausmäärään, joka 
lasketaan VS-korjaus-näytöltä. IOB viittaa aiemmasta boluksesta jäljellä 
olevaan bolusinsuliinin määrään. Tässä esimerkissä Bolusinsuliinia jäljellä 
-toiminto ei ole aktivoituna.

Ehdotetun “Yht.”-määrän alapuolella on bolusmäärän syöttökenttä, johon voit valita ehdotettavan 
määrän tai muuttaa määrää tarpeen mukaan. Tässä kentässä näkyy 0,00 U, joka on korostettu ja 
vilkkuu. Paina  -näppäintä kerran muuttaaksesi määrää vastaamaan ehdotettua bolusmäärää. 
Muuta bolusmäärää sen jälkeen /  -näppäimillä tarpeen mukaan. Kun näytöllä on haluamasi 
annosmäärä, paina .

HUOMAA: 

•  Laskettu yksiköiden yhteismäärä pyöristetään lähimpään 0,05 yksikköön.

•  Jos lisätoimintoihin asettamasi boluksen maksimiraja on vähemmän kuin ehdotettu Bolus Yht. 
-näytöllä oleva “Yht.”-bolusmäärä, bolusmäärän syöttökenttään vaihtuu kyseinen raja (ehdotetun 
“Yht.”-määrän sijaan), kun painat -näppäintä kerran.

6. “Mene” on korostettuna. Paina  -näppäintä annostellaksesi Normaali 
bolus -annoksen tai vieritä “Tapa”-kenttään, valitse Yhd.bolus ja valitse 
“Mene”.

Jos valitsit Yhd.bolus-vaihtoehdon, aloitat vaiheet ezCarb-yksiköiden 
antamiseksi yhdysboluksena (katso Yhdysbolus tästä luvusta). Bolus Yht. 
-näytöllä vaiheessa 6 syöttämäsi bolusmäärä tulee näkyviin “Yht.”-kentässä 
ensimmäisellä Yhd.bolus-näytöllä.

7.  Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, 
boluksen annostelun jälkeen näytölle tulee kehotus päättää, tulisiko 
juuri syöttämääsi VS-arvoa käyttää CGM:n kalibrointiin (katso osio II, 
luku 5). Valitse “Kyllä” ja paina  -näppäintä käyttääksesi tätä VS-arvoa 
CGM-kalibrointiin.

HUOMAA:
•  Tämä näyttö tulee näkyviin vain, jos olet aktiivisessa CGM-jaksossa.  

Jos päätät käyttää VS-arvoa CGM-kalibrointiin, arvon on oltava  
2,2–22,2 mmol/L, sen on oltava sormenpäänäytteestä ja otettu 
viimeisten 5 minuutin aikana. Älä käytä toisesta näytteenottokohdasta 
(kuten kämmen tai kyynärvarsi) otettua VS-testitulosta CGM-kalibrointiin.

•  Pumpun näyttö voi sammua ennen kuin ehdit vahvistaa VS-arvon käytön CGM-kalibrointiin. Tällöin 
VS-arvoa ei käytetä CGM-kalibrointiin.

Bolus Yht. 

Päämenu

HH
VS      +
IOB
Yht.  =

2,26U
2,61U

- -,- - U
4,85U

Mene        
Tapa               Norm.

0,00U

Bolus Yht. 

Päämenu

HH
VS      +
IOB
Yht.  =

2,26U
2,61U

- -,- - U
4,85U

0,00U
Mene
Tapa               Norm.

Kyllä                         Ei

Anna VS-arvo  
CGM:n kalib-  
rointiin?     
Oltava sor-   
menpäänäyte
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LUKU 10  –  L ISÄTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

ezCarb-esimerkit Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto aktivoituna

Jos Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto on aktivoituna, jäljellä oleva bolusinsuliinin määrä näkyy ezCarb 
bolus Yht. -näytöllä.

Kun Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto on aktivoitu, ehdottamasi ezCarb-kokonaisbolusmäärä on seuraava: 

•    Jos nykyinen VS-tasosi on tavoitealueen yläpuolella ja VS-korjausmäärä on suurempi kuin jäljellä 
olevan bolusinsuliinin määrä, ehdotettava kokonaisbolusmäärä on hiilihydraattien korjausmäärä 
plus VS-korjausmäärä miinus jäljellä olevan bolusinsuliinin määrä. Tämä on kuvattu seuraavassa 
esimerkissä 2.

•    Jos nykyinen VS-tasosi on tavoitealueen yläpuolella ja jäljellä oleva bolusinsuliinin määrä on 
suurempi kuin VS-korjausmäärä, ehdotettava kokonaisbolusmäärä on hiilihydraattien korjausmäärä.  
Tämä on kuvattu seuraavassa esimerkissä 1.

•    Jos nykyinen VS-tasosi on tavoitealueella tai vastaa tavoitearvoa, ehdotettava kokonaisbolusmäärä 
on hiilihydraattien korjausmäärä.

•    Jos nykyinen VS-tasosi on tavoitealueen alapuolella, ehdotettava kokonaisbolusmäärä on 
hiilihydraattien korjausmäärä plus VS-korjausmäärä miinus jäljellä olevan bolusinsuliinin määrä. 
Ehdotettu kokonaisbolusmäärä on 0,00 U aina, kun laskelman tuloksena on negatiivinen luku. 
Negatiivinen luku tarkoittaa, että lisäannos bolusinsuliinia voisi johtaa liian suuren insuliinimäärän 
antamiseen ja hypoglykemiaan. Keskustele laskintoiminnosta terveydenhuollon ammattilaisen 
kanssa, jotta opit sen toiminnan perusteellisesti ennen kuin alat käyttää sitä.

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan tyypillisiä näyttöjä, joita saatat kohdata käyttäessäsi ezCarb-
toimintoa, kun Bolusinsuliinia jäljellä on aktivoituna. Jäljellä olevan bolusinsuliinin määrät näkyvät 
“IOB”-kentässä.

 Bolus Yht.

Päämenu 

HH
VS      +
IOB    -
Yht.  =

2,26U
2,71U
3,00U
2,25U

Mene        
Tapa               Norm.

0,00U

 Bolus Yht.

Päämenu 

HH
VS      +
IOB    -
Yht.  =

2,26U
2,71U
3,00U
2,25U

Mene        
Tapa               Norm.

0,00U

Esimerkissä 1 jäljellä olevan bolusinsuliinin määrä on näkyvissä, mutta sitä 
ei sovelleta ehdotettavaan kokonaisbolusmäärään. Tässä tapauksessa, 
vaikka nykyinen VS-tasosi on tavoitealueen yläpuolella, bolusinsuliinia on 
jäljellä riittävästi korkealle VS-tasolle. Siksi ainoa ehdotettava insuliinimäärä 
on tarkoitettu kulutettujen hiilihydraattien kattamiseen.

Esimerkissä 2 jäljellä olevan bolusinsuliinin määrä on näkyvissä, ja sitä 
sovelletaan ehdotettavaan kokonaisbolusmäärään. Tässä tapauksessa, 
nykyinen VS-tasosi on tavoitealueen yläpuolella ja VS-korjausmäärä on 
suurempi kuin jäljellä olevan bolusinsuliinin määrä. Siksi ehdotettava 
insuliinimäärä on tarkoitettu ainoastaan kulutettujen hiilihydraattien 
ja mahdollisen VS-korjausmäärän kattamiseen, jota ei ole vielä katettu 
jäljellä olevalla bolusinsuliinilla.

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Bolus Yht. 

Päämenu

HH
VS     -
IOB    -
Yht.  =

2,26U
1,00U
0,50U
0,75U

Mene        
Tapa               Norm.

0,00U

Esimerkissä 3 nykyinen VS-tasosi on tavoitealueen alapuolella, mikä 
johtaa negatiiviseen VS-korjausmäärään. Tällöin hiilihydraattimäärää on 
kompensoitava VS-korjausmäärällä, koska arvosi on jo tavoitealueen 
alapuolella. Siksi ehdotettava insuliinimäärä on tarkoitettu ainoastaan 
hiilihydraattimäärän kattamiseen, jota ei ole vielä katettu jäljellä olevalla 
bolusinsuliinilla ja negatiivisella VS-korjausmäärällä.

Esimerkki 3
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LUKU 10  –  L ISÄTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

ezBG
Tällä toiminnolla voit syöttää nykyisen (todellisen) VS-arvon, ja pumppu 
laskee automaattisesti VS-korjausboluksen IHT:n ja VS-tavoitealueen 
perusteella nykyiselle pumppuun tallennetulle ajalle. Jos Bolusinsuliinia 
jäljellä -toiminto on aktivoitu, pumppu vähentää bolusinsuliinia jäljellä 
-määrän VS-korjausmäärästä ennen ehdotettavan bolusmäärän laskemista ja 
näyttämistä.

1. Valitse “ezBG” BOLUSMENUSTA. Paina  -näppäintä.

2. “Lukema” -kenttä on korostettuna ja vilkkuu 
muokkaustilan merkiksi. Syötä tämänhetkinen 
todellinen VS-arvo /  -näppäimillä. Vahvista tieto 
ja poistu muokkaustilasta painamalla  -näppäintä.

HUOMAA: Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 
PLATINUM -anturia ja -lähetintä, älä syötä CGM-
lukemia (katso osio II) VS-arvoina. CGM-lukemia ei 
saa koskaan käyttää insuliiniannostelua tai muuta 
hoitoa koskevien päätösten tekemiseen. Tarkista 
VS-tasot aina sormenpäänäytteestä VS-mittarilla. 

Nykyisen (todellisen) VS-arvon ja VS-tavoitearvon välinen erotus näkyy “Tavoite”-kentän alapuolella. 
Erotus lasketaan sen mukaan, onko nykyinen (todellinen) VS-arvosi sama kuin VS-tavoitearvo, sen 
alapuolella vai sen yläpuolella. Katso Lisäasetus-näyttö 1 – VS-tavoitealueet luvusta 9 ja luvusta 
10 osiossa I saadaksesi tietoa siitä, miten VS-tavoiteasetukset vaikuttavat VS-korjausboluksen 
laskemiseen.

3. Tarkista, että VS-tavoite ja insuliiniherkkyystekijä (IHT) ovat oikein. 
Terveydenhoitotiimisi antaa sinulle nämä arvot. Jos näitä kenttiä on 
muokattava, vieritä ylös kentän korostamiseksi ja paina  aktivoidaksesi 
muokkaustilan. Muuta tavoitetta /  -näppäimillä. Paina  vahvistaaksesi 
ja poistuaksesi muokkaustilasta.

4. “Näytä tulos” on korostettuna. Paina -näppäintä.

BOLUSMENU

Päämenu

Normaali      
ezCarb        
ezBG          
Yhdysbolus    
Muistutukset

ezBG

Päämenu

Lukema  
Tavoit         -
                 =   +
IHT          2,1 mmol/L

mmol/L
12,4

6,7
5,7

Näytä tulos

ezBG

Päämenu

Lukema  
Tavoit         -
                 =   +
IHT          2,1 mmol/L

mmol/L
12,4

6,7
5,7

Näytä tulos

ezBG

Päämenu

Lukema  
Tavoit         -
                 =   +
IHT          2,1 mmol/L

mmol/L
12,4

6,7
5,7

Näytä tulos

ezBG

Päämenu

Lukema  
Tavoit         -
                 =   +
IHT          2,1 mmol/L

mmol/L
12,4

6,7
5,7

Näytä tulos
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LUKU 10  –  L ISÄTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

5. ezBG Yht. -näyttö tulee näkyviin ja ehdotettava ezBG bolus tulee näkyviin 
“Yht.”-kenttään. “Yht.”-kentän yläpuolella on kaksi osaa, joita käytetään 
ehdotettavan “Yht.”-määrän laskentaan. VS viittaa VS-korjausmäärään, 
joka lasketaan edelliseltä ezBG-korjaus-näytöltä. IOB viittaa aiemmasta 
boluksesta jäljellä olevaan bolusinsuliinin määrään.

Ehdotetun “Yht.”-määrän alapuolella on bolusmäärän syöttökenttä, johon 
voit valita ehdotettavan määrän tai muuttaa määrää tarpeen mukaan. Tässä 
kentässä näkyy 0,00 U, joka on korostettu ja vilkkuu. Paina  -näppäintä 
kerran muuttaaksesi määrän vastaamaan ehdotettua bolusmäärää. Muuta 
bolusmäärää sen jälkeen /  -näppäimillä tarpeen mukaan. Kun näytöllä 
on haluamasi annosmäärä, paina . Kun “Mene” on korostettuna,  
paina -näppäintä boluksen annostelemiseksi.

HUOMAA: 
•  Jos ezBG Yht. -näytöllä oleva VS-määrä on negatiivinen luku, ehdotettavaksi 

“Yht.”-määräksi asetetaan 0,00 U.
•  Laskettu yksiköiden yhteismäärä pyöristetään lähimpään 0,05 yksikköön.
•  Jos lisätoimintoihin asettamasi boluksen maksimiraja on pienempi kuin 

ehdotettu Bolus Yht. -näytöllä oleva “Yht.”-bolusmäärä, bolusmäärän 
syöttökenttään vaihtuu kyseinen raja (ehdotetun “Yht.”-määrän sijaan), kun 
painat -näppäintä kerran.

6.  Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, 
boluksen annostelun jälkeen näytölle tulee kehotus päättää, tulisiko 
juuri syöttämääsi VS-arvoa käyttää CGM:n kalibrointiin (katso osio II, 
luku 5). Valitse “Kyllä” ja paina -näppäintä käyttääksesi tätä VS-arvoa 
CGM-kalibrointiin. Jos pumpun näyttö sammuu ennen kuin valitset 
“Kyllä”, VS-arvoa ei käytetä CGM-kalibrointiin.

HUOMAA: 
•  Jos syötät VS-määrän, joka on alle 3,9 mmol/L tai 

yli 13,9 mmol/L, pumppu huomauttaa, että olet 
syöttänyt VS-arvon, joka on rajojen ulkopuolella. 
Kuittaa hälytys painamalla . Pumppu jatkaa 
rajojen ulkopuolella olevan VS-arvon käyttämistä 
ezCarb- ja ezBG-boluslaskelmissa, mutta käsittelee 
VS-rajojen ulkopuolella -arvoa terveydenhoitotiimisi 
suosituksen mukaan.

•  Tässä mainitut MATALA VS- ja KORKEA VS -hälytykset eroavat matalan ja korkean glukoosin 
hälytyksistä, jotka koskevat vain CGM-lukemia, kun pumpun kanssa käytetään Dexcom G4 
PLATINUM -anturia ja -lähetintä. Katso lisätietoja CGM-huomautuksista osion II luvusta 2.

 ezBG Yht

Päämenu
Mene

VS        +
IOB

   

2,71U
- -,- - U

2,70U
0.00U0,00U

Yht     =

ezBG Yht

Päämenu
Mene

VS        +
IOB

Yht.     =

2,71U
- -,- - U

2,70U
2,70U

ANNOSTELU
KÄYNNISSÄ

2,70U

Peruuta
painamalla

 yhtä toiminto-
näppäimistä

Kyllä                         Ei

Anna VS-arvo  
CGM:n kalib-  
rointiin?     
Oltava sor-   
menpäänäyte

Hälytys

 MATALA VS.

Vahvista

 Hoida VS.
 Bolusta ei
 suositella.

 Seuraa VS:a

Hälytys

  KORKEA VS.

Vahvista

Hoida VS.
Tarkista

pistokohta.
Tarkista
ketonit.

Seuraa VS:a.
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LUKU 10  –  L ISÄTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

ezBG-esimerkit Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto aktivoituna 

Jos Bolusinsuliinia jäljellä -toiminto on aktivoituna, jäljellä oleva bolusinsuliinin määrä näkyy ezBG 
Yht. -näytöllä.  

Kun toiminto on aktivoitu, ehdottamasi ezBG-kokonaisbolusmäärä on seuraava:

•  Jos nykyinen VS-tasosi on tavoitealueen yläpuolella ja VS-korjausmäärä on suurempi kuin jäljellä 
olevan bolusinsuliinin määrä, ehdotettava kokonaisbolusmäärä on VS-korjausmäärä miinus jäljellä 
oleva bolusinsuliinimäärä. Tämä on kuvattu seuraavassa esimerkissä 1.

•  Kaikissa muissa tilanteissa ehdotettava kokonaisbolus on 0,00 U.

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan tyypillisiä näyttöjä, joita saatat kohdata käyttäessäsi ezBG-
toimintoa, kun Bolusinsuliinia jäljellä on aktivoituna. Jäljellä olevan bolusinsuliinin määrät näkyvät 
“IOB”-kentässä.

ezBG Yht

Päämenu

VS        +
IOB       -

Yht.     =

2,81U
1,00U

1,80U

Mene

0,00U

Esimerkissä 1 jäljellä olevan bolusinsuliinin määrä on näkyvissä, ja sitä 
sovelletaan ehdotettavaan kokonaisbolusmäärään.

 ezBG Yht

Päämenu
Mene

VS        +
IOB       -

Yht.     =

0,00U
1,00U

0,00U

0,00U

Esimerkeissä 2 ja 3 jäljellä olevan bolusinsuliinin 
määrä on näkyvissä, mutta sitä ei sovelleta 
ehdotettavaan kokonaisbolusmäärään. Esimerkissä 
3, vaikka nykyinen VS-tasosi on tavoitealueen 
yläpuolella, bolusinsuliinia on jäljellä riittävästi 
korkealle VS-tasolle. Siksi mitään insuliinimäärää 
ei ehdoteta korkean VS-tason kattamiseen. 
Esimerkissä 2 VS-taso on matala. Siksi mitään 
insuliinimäärää ei ehdoteta.

Esimerkki 1

Esimerkki 2

ezBG Yht

Päämenu

VS         +
IOB       -

Yht.    =

1,50U
2,00U

0,00U

Mene

0,00U

Esimerkki 3
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Yhdysbolus
Yhdysbolus-toimintoa käytetään “jakamaan” bolus normaaliin ja jatkettuun bolukseen. Tämä 
toiminto on hyödyllinen paljon hiilihydraattia/rasvaa sisältäville aterioille, kuten pizzalle, joiden 
hiilihydraattien imeytyminen on pitkittynyt. Se on hyödyllinen myös, jos syöt (“napostelet”) 
muutaman tunnin ajan tai jos kärsit gastropareesista eli mahalaukun poikkeavan hitaasta 
tyhjentymisestä. Voit määrittää osan bolusmäärästä annettavaksi välittömästi (normaali annos) 
ja osan hitaasti enintään 12 tunnin jaksossa (jatkettu annos). Terveydenhoitotiimisi voi auttaa 
määrittämään normaalin ja jatketun insuliinimäärän “jaon” sekä sinulle parhaiten sopivan keston.

1. Valitse “Yhdysbolus” BOLUSMENUSTA. Jos käytit ezCarb-bolusoptiota 
boluksen laskemiseen ja valitsit sen annosteltavaksi yhdysboluksena, aloitat 
Yhdysbolus-näytöltä vaiheesta 2.

2. Syötä kokonaisbolusmäärä /  -näppäimillä. Paina -näppäintä. 
“Mene” on korostettuna. Tehdasasetuksena on 30 minuuttia, ja suhde on 
0 % normaali ja 100 % jatkettu. Jos nämä asetukset ovat sopivat, paina  
annoksen antamiseksi.

3. Voit muuttaa kestoa tai suhdetta vierittämällä haluamasi kentän kohdalle 
ja painamalla  aktivoidaksesi muokkaustilan. 

4. Muuta asetuksia /  -näppäimillä. Kun muutat suhdetta 
prosenttimäärällä, yksikköinä oleva määrä muuttuu automaattisesti.  
Et voi muuttaa suhdetta yksikköinä, vaan pelkästään prosentteina.

5. Kun asetukset ovat oikein, paina  vahvistaaksesi ja poistuaksesi 
muokkaustilasta.

HUOMAA: Pumppu on “älykäs”. Se muistaa viimeksi määrittämäsi keston ja suhteen 
(prosentteina). Jos käytät samaa kestoa ja suhdetta tietyntyyppisille aterioille, sinun tarvitsee 
muuttaa vain kokonaisbolusmäärää, kun seuraavaksi käytät tätä toimintoa. Viimeksi määrittämäsi 
yhdysbolusasetukset kuitenkin poistetaan aina, kun vaihdat paristoa.

BOLUSMENU

Päämenu

Normaali      
ezCarb        
ezBG          
Yhdysbolus    
Muistutukset

Yhdysbolus

Päämenu
Mene

Yht.    
Kesto

8,50U
0,5h 

Pidennett
100%
8,50U

Normal:
0:

0,00:

Yhdysbolus

Päämenu
Mene

Yht.    
Kesto

8,50U
4,0h 

Pidennett
70%
5,95U

Normal:
30:

2,55:
Yhdysbolus

Päämenu
Mene

Yht.
Kesto

8,50U
0,5h 

Pidennett
70 %
5,95U

Normal:
30:

2,55:
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6. Vieritä kohtaan “Mene” ja aktivoi painamalla . 
Aloitusnäytöllä näkyy Yhdysbolus aktiivinen.

Voit peruuttaa aktiivisen yhdysboluksen YHDYSBOLUKSESTA valitsemalla 
kohdan “Yhdysbolus”. Tiedot aktiivisesta yhdistelmäboluksesta tulevat 
näytölle.

Vieritä kohtaan “PERUUTA” ja paina  peruuttaaksesi yhdysboluksen.

HUOMAA: Jos pysäytät pumpun, myös mikä tahansa aktiivinen yhdysbolus 
peruutetaan ja näytölle tulee siitä ilmoitus. Yhdysbolus peruutetaan myös, 
kun vaihdat pariston ja/tai täytät pumpun.

Muistutukset
Jos olet aktivoinut Muistutukset-toiminnon, voit määrittää henkilökohtaisia muistutuksia (katso 
Lisäasetus-näyttö 2 – Erikoisbolustoiminnot ja monta perusohjelmaa luvusta 9 osiossa I). Voit 
asettaa kaksi eri muistutusta muistuttamaan sinua määrättyinä kellonaikoina ja yhden muistutuksen 
VS-tason tarkistamisesta tiettynä aikana boluksen jälkeen. Vahvista muistutus painamalla . Kun 
olet vahvistanut muistutuksen, et saa huomautusta uudelleen.

Bolusmuistutukset tiettyinä kellonaikoina

1. Valitse “Muistutukset” BOLUSMENUSTA. Paina -näppäintä.

2. “Muistutus-1”-kenttä on korostettuna. Siirry muokkaustilaan  
painamalla . Aktivoi tai poista käytöstä /  -näppäimillä. Paina  
vahvistaaksesi ja poistuaksesi muokkaustilasta.

Yhdysbolus

Päämenu
Mene

Yht.
Kesto

8,50U
 4,0h 

Pidennett
70%
5,95U

Normal:
30:

2,55:

14 : 27

Tila

Perusnopeus
0,675U/Hr

Insulin: 105U
Menu

BOLUS AKTIV

Yhdysbolus

Päämenu

PERUUTA

Kesto

Annosteltu
     0,0 : 4,0h

2,55U : 8,50U 

AKTIIVINEN

BOLUSMENU

Päämenu

Normaali      
ezCarb        
ezBG          
Yhdysbolus    
Muistutukset

MUISTUTUKSET

Päämenu

Muistutus1

Aika =
Muistutus2

Aika =

OFF
12:00

OFF
12:00

 
Ota VS kun  

boluksesta =

OFF
1 h
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3. Tämän muistutuksen “Aika”-kenttä on korostettuna. Paina  -näppäintä 
muokkaustilan aktivoimiseksi. Käytä /  -näppäimiä syöttääksesi 
haluamasi ajan muistutusäänelle (tai värinälle, jos olet valinnut kyseisen 
asetuksen ÄÄNIASETUKSET-MENUSTA). Paina  vahvistaaksesi asetukset ja 
poistuaksesi muokkaustilasta. 

Kun toiminto on päällä, pumpun näytön oikealle laidalle ilmestyy 
“Muistutus”-näyttö valittuna kellonaikana.

4. Toista sama muistutukselle 2.

VS-tarkistusmuistutus

1. Valitse “Ota VS” MUISTUTUKSET-menusta, jotta saat muistutuksen 
VS-tasosi tarkistamisesta. Paina  aktivoidaksesi muokkaustilan, jotta 
voit ottaa tämän muistutuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Paina  
vahvistaaksesi ja poistuaksesi muokkaustilasta.

HUOMAA: VS -muistutus, jonka määrität tässä, ei liity “Syötä VS” 
-kehotteisiin, joita näet, kun käytät pumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM 
-anturia ja -lähetintä.

2. Vieritä korostus “Ota VS kun boluksesta” -kentän kohdalle. Paina 
 valitaksesi kentän ja aktivoidaksesi muokkaustilan. Käytä /  

-näppäimiä syöttääksesi, minkä ajan kuluttua normaalista boluksesta haluat 
pumpun antavan merkkiäänen (tai värisevän) muistutukseksi VS-arvon 
tarkistamisesta. Voit valita muistutusajaksi 1, 2, 3 tai 4 tuntia.

Kun tämä toiminto on päällä, pumppu näyttää VS-muistutusnäytön 
välittömästi boluksen jälkeen. Tällä näytöllä voit valita eri muistutusaikoja 
(1, 2, 3 tai 4 tuntia) /  -näppäimillä tai valita, ettet halua muistutusta 
syöttämällä arvon 0. Jos olet esimerkiksi annostellut boluksen illalla, 
et välttämättä halua pitää muistutusääntä aktivoituna nukkuessasi. Jos 
muistutusta ei kuitata, pariston käyttöaika lyhenee ja Vaihda paristo -hälytys 
tulee näytölle odotettua aikaisemmin.

HUOMAA: VS-muistutusnäyttö ei tule näkyviin, kun käytät 
Äänibolus-toimintoa.

MUISTUTUKSET

Päämenu

Muistutus1

Aika =
Muistutus2

Aika =

OFF
12:00

OFF
12:00

 
Ota VS kun  

boluksesta =

OFF
1 h

 

MUISTUTUKSET

Päämenu

Muistutus1

Aika =
Muistutus2

Aika =

OFF
12:00

OFF
12:00

 
Ota VS kun  

boluksesta =

ON
1 Hr

 

Vahvista

VS-
muistutus

Aika VS-
mittaukseen

1 h

MUISTUTUKSET

Päämenu

Muistutus1

Aika =
Muistutus2

Aika =

OFF
12:00

OFF
12:00

 
Ota VS kun  

boluksesta =

OFF
1 h

 

Vahvista

Muistutus

12:00
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HUOMAA: Kun syötät ajan, pumppu antaa muistutuksen merkkiäänenä ja 
näyttää tämän näytön sen jälkeen, kun mikä tahansa normaali bolus tai 
äänibolus, mukaan lukien yhdysboluksen normaali annos, on annettu. 
Jos määrität vain jatketun boluksen, muistutusääni kuuluu asettamanasi 
oletusaikana.

3. Kun olet asettanut muistutukset, vieritä kohtaan “Päämenu” ja  
paina  avataksesi näytölle PÄÄMENUN.

Vahvista

Tarkista
VS

Viime-bolus
00:15

Muistutus
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Huomautukset, varoitukset ja hälytykset
Pumpussa on “asteittainen” varoitus- ja hälytysturvajärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että jollet 
kuittaa varoitusta tai hälytystä, sen äänenvoimakkuus kasvaa asteittain ja muuttuu väriseväksi 
pyyhkäisyääneksi tunnin kuluessa. Jos et kuittaa varoitusta tai hälytystä korkean äänenvoimakkuuden 
vaiheessa, pyyhkäisyääni alkaa, eikä lopu ennen asianmukaisia toimenpiteitä.

HUOMAA: Pumppu käyttää pariston virtaa ilmoittamaan huomautuksista, varoituksista ja hälytyksistä. 
Jos et vahvista ilmoitusta, pumppu jatkaa paristovirran käyttöä ilmoitusten toistamiseen. Tämä 
vähentää pariston käyttöaikaa, ja Vaihda paristo -hälytys tulee näytölle odotettua nopeammin.

Lisäksi tietyt varoitukset (kuten Säiliö lähes tyhjä -varoitus, tukoshälytys) menevät vähemmän 
kriittisten varoitusten edelle (kuten pariston vähäisen varauksen varoitus). Jos et kuittaa muita 
kriittisempää varoitusta, pariston käyttöaika lyhenee ja pumppu saattaa ohittaa pariston vähäisen 
varauksen varoituksen ja siirtyä suoraan Vaihda paristo -hälytykseen.

Jos huomautuksia, varoituksia tai hälytyksiä on monta samanaikaisesti, pumppu näyttää 
kriittisimmän ensin. Kun ensisijaisin tila on kuitattu (näytöllä oleva), seuraavaksi tärkein huomautus, 
hälytys tai varoitus on näytöllä, kunnes se kuitataan. Kukin huomautus, hälytys ja/tai varoitus on 
kuitattava erikseen, kunnes kaikki samanaikaisesti ilmenneet tilat on kuitattu.

Kiinnitä erityistä huomiota huomautuksiin, hälytyksiin ja/tai varoituksiin, jotka sisältävät viestejä 
insuliinin annostelun jatkamisesta ja keskeyttämisestä etenkin, jos ne tapahtuvat pumpussa 
samanaikaisesti. On mahdollista nähdä “Annostelu jatkuu” -viesti, jota seuraa “Ei annostele” -viesti. 
“Annostelu jatkuu” tarkoittaa, että viestin aktivoinut huomautus, hälytys ja/tai varoitus ei vaikuta 
insuliinin antoon. “Ei annostele” tarkoittaa, että insuliinin annostelu on pysäytetty eikä jatku ennen 
kuin hälytyksen, hälytyksen ja/tai varoituksen aktivoinut ongelma on ratkaistu.

Huomautukset tulevat automaattisesti näytölle muistuttamaan määritettävästä toiminnosta 
tai olemassaolevasta tilasta. Varoitukset aktivoituvat monista eri syistä. Varoitus on kuitattava 
painamalla  ja/tai suorittamalla varoituksen vaatima toimenpide. Hälytykset aktivoituvat monien 
olosuhteiden seurauksena. Ne kaikki edellyttävät tarvittavien toimenpiteiden suorittamista 
hälytystilan poistamiseksi.

 – Ilmaisee, että tämä huomautus, varoitus tai hälytys voi antaa äänimerkin ensimmäisenä 
ilmoituksena keskitasoisten ja suurten äänenvoimakkuuksien asetuksille. Pumpun pienen 
äänenvoimakkuuden äänimerkkien oletuksena on tehdasasetus.

Käytettävissä on lisäluettelo varoituksista, hälytyksistä ja huomautuksista, joiden CGM-toimintoihin 
liittyvä viesti/äänimerkki, aktivoituu pumpussa, kun aloitat Dexcom G4 PLATINUM -anturin ja -lähettimen 
käytön. Katso luettelosta lisätietoja osion II luvussa 10. Tiettyjä CGM-varoituksia, -hälytyksiä ja 
-huomautuksia saattaa näkyä/kuulua pumpussa, jos syötät CGM-tietoja aikomatta aloittaa validia CGM-
jaksoa. Esimerkki tästä on pätevän lähettimen tunnuksen syöttäminen asentamatta lähetintä/anturia.

HUOMAA: Hälytykset, varoitukset ja huomautukset näyttävät todelliset insuliiniyksiköt pumpun 
käytön aikana “XX”- tai “XXX”-yksiköiden sijaan, jotka näkyvät joillakin tässä luettelossa 
mainituilla näytöillä.

11LUKU 11 – PUMPUN TURVAJÄRJESTELMÄ JA HÄLYTYKSET
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Huomautus  

Vahvista      
Perusmenu    

 Aktiivinen   
 perusohjelma  

 on tyhjä.    
 0,000U/h  

Huomautus: Aktiivinen perusohjelma tyhjä

Syy Aktiivinen perusohjelma on tyhjä.

Seuraus Ei perusannostelua.

Viesti Näytetään kerran, kunnes kuitataan tai pumppu siirtyy 
lepotilaan ja aina kun herätetään manuaalisesti.

Toimenpide Toimenpiteitä ei vaadita, mutta voidaan kuitata tai 
valita perusmenu.

Ääni/värinä Käyttäjän valitsema, kerran ja aina, kun herätetään 
manuaalisesti. Ei asteittaista kasvua.

Huomautus  
 Pumppu pysäytetty.   

Jos aktiivi,  
 tilap.perus-  

  insul ja      
   yhdysbolus    
   peruutettu    

Huomautus: Pysäytä (tilap. perus/yhd.bolus peruutettu)

Syy Pumppu pysäytetty.

Seuraus Mikä tahansa aktiivinen tilap. perus/yhdysbolus 
peruutettu.

Viesti Näytetään kerran 4 sekuntia.

Toimenpide Toimenpiteitä ei vaadita.

Ääni/värinä Käyttäjän valitsema, kerran. Ei asteittaista kasvua.

Huomautukset, varoitukset ja hälytykset

 Huomautus  

Tilap. Akt.
 Minimi perus  
 nopeus olta-  

 va vähintään    
0,025U/h

Huomautus: Tilap. perus miniminopeus

Syy Negatiivinen tilap. perus aktivoitu.

Seuraus Perusannostelu ei laske 0,025 U/h:n alapuolelle.

Viesti Näytetään kerran 4 sekuntia.

Toimenpide Toimenpiteitä ei vaadita.

Ääni/värinä Käyttäjän valitsema, kerran. Ei asteittaista kasvua.
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Huomautukset, varoitukset ja hälytykset

Hälytys

 MATALA VS.

Vahvista

Hoida VS.

Bolusta ei

suositella.

Seuraa VS:a

Hälytys

  KORKEA VS.

Vahvista

Hoida VS.
Tarkista

pistokohta.
Tarkista
ketonit.

Seuraa VS:a.

Hälytys: Matala VS

Syy VS-syöte alle 3,9 mmol/L.

Seuraus Jatkaminen vaatii käyttäjän vahvistuksen.

Viesti Näkyy näytöllä, kunnes viesti kuitataan tai kunnes 
pumppu siirtyy lepotilaan.

Toimenpide Vahvista painamalla .

Ääni/värinä Käyttäjän valitsema, kerran. Ei asteittaista kasvua.

HUOMAA: MATALA VS -hälytys eroaa Matala glukoosi -hälytyksestä, joka 
koskee vain CGM-lukemia, kun pumpun kanssa käytetään Dexcom G4 
PLATINUM -anturia ja -lähetintä. Katso tietoja CGM:ään liittyvistä 
hälytyksistä luvusta 2 osiossa II.

Hälytys: Korkea VS

Syy VS-syöte yli 13,9 mmol/L.

Seuraus Jatkaminen vaatii käyttäjän vahvistuksen.

Viesti Näkyy näytöllä, kunnes viesti kuitataan tai kunnes 
pumppu siirtyy lepotilaan.

Toimenpide Vahvista painamalla .

Ääni/värinä Käyttäjän valitsema, kerran. Ei asteittaista kasvua.

HUOMAA: KORKEA VS -hälytys eroaa Korkea glukoosi -hälytyksestä, joka 
koskee vain CGM-lukemia, kun pumpun kanssa käytetään Dexcom G4 
PLATINUM -anturia ja -lähetintä. Katso tietoja CGM:ään liittyvistä 
hälytyksistä luvusta 2 osiossa II.
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Huomautukset, varoitukset ja hälytykset

Huomautus

1-arkipäivä
oltava aktiivi

ohjelmana,
kun muutat

 perusnäytön  
 asetuksia    

Vahvista

Huomautus: Perusohjelman näytön muutos

Syy Perusohjelmien näytön muuttaminen 4:stä 1:teen,  
mutta ohjelma 1 ei ole tällä hetkellä aktiivinen.

Seuraus Jatkaminen vaatii käyttäjän vahvistuksen.

Viesti Näkyy näytöllä, kunnes viesti kuitataan tai kunnes 
pumppu siirtyy lepotilaan.

Toimenpide Vahvista painamalla .

Ääni/värinä Käyttäjän valitsema, kerran. Ei asteittaista kasvua.

Varoitus  

MuokkaaPerus

Perusmuu-
tosta ei

tallennettu.
Perusannost.

pysäytetty.

Varoitus: Perusannostelu pysäytetty

Syy Muuta perusinsuliini ei tallentunut.

Seuraus Perusannostelu pysäytetty.

Viesti Näkyy näytöllä, kun pumppu herätetään manuaalisesti, 
kunnes viesti kuitataan.

Toimenpide Paina  valitaksesi “Muokkaa perus”. Tarkista 
perusinsuliinin muutokset ja valitse “OK/Tarkista”.

Ääni/värinä
Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.

Huomautus  

 Pyyhi ohjelma    
 Perusoptiot

Pyyhi ohjelma:
poistaa kaikki

ohjelman perus-
segmentit

Huomautus: Pyyhi ohjelman perussegmentit

Syy Pyyhi-komento on valittu PERUSOPTIOT-näytöltä.

Seuraus Jatkaminen vaatii käyttäjän vahvistuksen.

Viesti Näkyy, kunnes toinen kahdesta vaihtoehdosta valitaan 
tai kunnes pumppu siirtyy lepotilaan.

Toimenpide Valitse “Pyyhi ohjelma” tai “Perusoptiot”.

Ääni/värinä Käyttäjän valitsema, kerran. Ei asteittaista kasvua.
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Varoitus  

Vahvista    

   Ei annostele

      Pumppu     
  pysäytetty 

Varoitus

Vahvista

Säiliö El
paikoillaan

Annostelu ei
mahdollista

Huomautukset, varoitukset ja hälytykset

Varoitus: Pysäytys

Syy Pumppu pysäytetty manuaalisesti.

Seuraus Kaikki insuliiniannostelut keskeytyvät.

Viesti
Näkyy aina, kun pumppu herätetään. Sen jälkeen 
näytöllä 3 minuutin välein kuitattaessa, ja 15 minuutin 
välein, jos viestiä ei kuitata, toimenpiteeseen asti.

Toimenpide Vahvista painamalla . Jatka annostelua.

Ääni/värinä

Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein vahvistettaessa, 
15 minuutin välein ilman vahvistusta. Ei asteittaista 
kasvua. Pyyhkäisyääni/värinä tunnin kuluessa, jos 
bolus- tai perusannostelu oli käynnissä, kun pumppu 
pysäytettiin.

Varoitus: Säiliötä ei havaittu, annostelu ei käytössä 

Syy Säiliötä ei havaittu “Aseta säiliö” -vaiheen jälkeen 
Täyttö/Palautus-vaiheessa.

Seuraus Ei insuliinin annostelua.

Viesti Näkyy näytöllä, kun pumppu herätetään manuaalisesti, 
kunnes viesti kuitataan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Varmista, että täyttö/palautus-
jakso suoritetaan säiliö kunnolla kiinnitettynä.

Ääni/värinä

Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein. Ei asteittaista 
kasvua, jos viesti kuitataan aina, kun se tulee näytölle. 
Pyyhkäisyääni/värinä yhden tunnin kuluessa,  
jos viestiä ei kuitata.
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Huomautukset, varoitukset ja hälytykset

Varoitus

Vahvista

Säiliö lähes
tyhjä

XX U tai al-
le jäljellä

Varoitus: Säiliö lähes tyhjä 

Syy Alhainen insuliinitaso saavutettu.

Seuraus Insuliiniannostelu voi jatkua, kunnes Tyhjä  
säiliö -hälytys aktivoituu.

Viesti Näkyy näytöllä, kun pumppu herätetään manuaalisesti, 
kunnes viesti kuitataan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Vaihda täyteen säiliöön.

Ääni/värinä
Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.

Varoitus

Vahvista

Yli maksimi-
boluksen
XX,XX U.

Ei annostele
äänibolusta,
yhd.bolusta

Varoitus: Ylittää maks.boluksen 

Syy Ääniboluksen annostelu ylittää käyttäjän asettaman 
maksimimäärän.

Seuraus Bolusannostelu pysähtyy.

Viesti Näkyy näytöllä, kun pumppu herätetään manuaalisesti, 
kunnes viesti kuitataan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Määritä maksimibolusmäärä 
uudelleen Lisäasetukset-menussa.

Ääni/värinä
Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.

Varoitus

Vahvista

Paristossa
vähän virtaa

Varoitus: Pariston vähäinen varaus 

Syy Pariston käyttöaika on vähintään 30 minuuttia.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu.

Viesti
Näkyy pumpun ollessa käyttötilassa, kunnes viesti 
kuitataan. Tulee näytölle jakson aktivoimana (kuten 
bolus) ja kun se herätetään manuaalisesti.

Toimenpide Vahvista painamalla . Aseta uusi paristo.

Ääni/värinä
Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.
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Huomautukset, varoitukset ja hälytykset

Varoitus

Vahvista

Yli maksimi-
KVA:n XXX U.
Ei annostele
Bolukset ja
 aktiivinen

tilap. perus
peruutettu

Varoitus

Vahvista

2h-maksimin
 ylitys  XXX U.
Ei annostele
Bolukset ja 

akt. tilap.
perus

peruutettu

Varoitus: Ylittää kokonaisvuorokausiannoksen maksimimäärän 

Syy
Bolusannostelu ylittää käyttäjän määrittämän 
päivittäisen kokonaisvuorokausiannoksen 
maksimimäärän (KVA).

Seuraus Kaikki insuliiniannostelut pysähtyvät. Yhdysbolus tai 
tilap. perusinsuliini on peruutettu.

Viesti Näkyy näytöllä, kun pumppu herätetään manuaalisesti, 
kunnes viesti kuitataan.

Toimenpide

Vahvista painamalla . Määritä KVA:n maksimimäärä 
uudelleen Lisäasetukset-menusta. Jos varoitusta ei 
kuitata ennen kuin pumpun kello ylittää keskiyön, viesti 
näkyy edelleen näytöllä.

Ääni/värinä
Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.

Varoitus: Ylittää 2 tunnin maksimiannostelun 

Syy Yhdistetty perus- ja bolusannostelu ylittää käyttäjän 
asettaman 2 tunnin maksimimäärän.

Seuraus Insuliiniannostelu pysähtyy. Yhdysbolus tai tilap. 
perusinsuliini on peruutettu.

Viesti Näkyy näytöllä, kun pumppu herätetään manuaalisesti, 
kunnes viesti kuitataan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Määritä 2 tunnin 
maksimimäärä uudelleen Lisäasetukset-menusta.

Ääni/värinä
Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.

HUOMAA: Jos Ylittää kokonaisvuorokausiannoksen maksimimäärän 
-varoitus tai Ylittää 2 tunnin maksimiannostelun -varoitus tulee 
näytölle ja sitä ei kuitata, varoitus annetaan uudelleen 3 minuutin 
välein. Perusannostelu pysähtyy, kunnes varoitus kuitataan tai kun 
kyseinen aikajakso on päättynyt. Ylittää kokonaisvuorokausiannoksen 
maksimimäärän -varoituksen ollessa kyseessä perusannostelu 
jatkuu seuraavana päivänä (alkaen keskiyöstä). Ylittää 2 tunnin 
maksimiannostelun -varoituksen ollessa kyseessä perusannostelu jatkuu 
seuraavana 2 tunnin aikajaksona. 
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Varoitus

Vahvista

Yli maksimi-
peruksen
XX,XX U/h

Ei perus-
annostelua

Varoitus

Vahvista

Pumpuntäyttö
tekemättä.

Ei annostele

Varoitus

Vahvista

Annostelu
peruutettu

koska
säiliön

insuliini
vähissä

Huomautukset, varoitukset ja hälytykset

Varoitus: Ylittää perusinsuliinin maksimimäärän 

Syy Perusnannosteluopeus (tai tilap. perusannostelu) 
ylittää käyttäjän asettaman maksimin.

Seuraus Perusannostelu pysähtyy.

Viesti
Näkyy, kun pumppu herätetään (perusannostelun 
yrityksellä 3 minuutin välein tai manuaalisesti), kunnes 
viesti kuitataan.

Toimenpide
Vahvista painamalla . Määritä Perusinsuliinin 
maksimimäärä Lisäasetukset-menussa (tai määritä 
tilap. perus uudelleen).

Ääni/värinä
Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.

Varoitus: Annostelu peruutetaan, koska säiliö lähes tyhjä

Syy Perus- tai bolusinsuliinin annostelu ylittää säiliössä 
jäljellä olevan määrän.

Seuraus Perus- tai bolusannostelu pysähtyy.

Viesti Kerran tapahtumaa kohden ja aina kun pumppu 
herätetään, kunnes viesti kuitataan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Vaihda täyteen säiliöön.

Ääni/värinä
Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.

Varoitus: Pumpuntäyttö tekemättä, ei annostele

Syy Pumppua ei ole täytetty.

Seuraus Kaikki insuliiniannostelut pysähtyvät.

Viesti 3 minuutin välein tai kun pumppu herätetään 
manuaalisesti.

Toimenpide Vahvista painamalla . Irrota, täytä uudelleen.

Ääni/värinä
Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.
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Huomautukset, varoitukset ja hälytykset

HÄLYTYS

Vahvista

TUKOS
HAVAITTU

Ei annostele

Pysäytä

Varoitus

Vahvista

Käyttäjä
keskeyttänyt

boluksen
painamalla
näppäintä.

Annosteltu määrä 
X.XX U / X.XX U

Hälytys: Tukos

Syy Insuliinin annostelussa havaittu tukos/este.

Seuraus Kaikki insuliiniannostelut pysähtyvät.

Viesti Jatkuva, kunnes viesti kuitataan.

Toimenpide
Vahvista painamalla . Irrota ja täytä tukoksen 
poistamiseksi. Vaihtoehtona Pysäytä (katso Pysäytä-
varoitus -näyttö tästä luvusta).

Ääni/värinä

Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa. (Kun 
viesti on kuitattu, Pumpuntäyttö tekemättä -varoitus 
aktivoituu, katso Pumpuntäyttö tekemättä -varoitus 
-näyttö tästä luvusta.)

Varoitus: Bolusannostelu peruutettu 

Syy Käyttäjä painoi pumpun toimintonäppäintä 
bolusannostelun aikana.

Seuraus Bolusannostelu pysähtyy.

Viesti 3 minuutin välein tai kun pumppu herätetään 
manuaalisesti.

Toimenpide
Vahvista painamalla . Jos näppäintä painettiin 
tahattomasti, toista vaiheet jäljellä olevien 
insuliiniyksiköiden antamiseksi.

Ääni/värinä
Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.
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HÄLYTYS
VAIHDA

PARISTO

Pariston
poisto hiljentää

hälytyksen

Ei annostele

Hälytys: Vaihda paristo

Syy Pariston käyttöaikaa on jäljellä vähintään 3 minuuttia.

Seuraus Kaikki insuliiniannostelut pysähtyvät.

Viesti Jatkuva, kunnes paristo poistetaan tai siinä ei ole 
virtaa.

Toimenpide Poista paristo hälytyksen lopettamiseksi. Asenna uusi 
paristo.

Ääni/värinä
MAKS. äänenvoimakkuus 3 minuutin välein 
toimenpiteeseen asti. Jos sitä ei kuitata, 
äänenvoimakkuus kasvaa 4 pitkään merkkiääneen.

HÄLYTYS

Vahvista

TYHJÄ
SÄILIÖ

Ei annostele

Vaihda
säiliö

Pysäytä

Huomautukset, varoitukset ja hälytykset

Hälytys: Säiliö tyhjä

Syy Säiliö on tyhjä.

Seuraus Kaikki insuliiniannostelut pysähtyvät.

Viesti Jatkuva, kunnes viesti kuitataan.

Toimenpide
Vahvista painamalla . Vaihda täyteen säiliöön. 
Vaihtoehtona “Pysäytä” (katso Pysäytä-varoitus -näyttö 
tästä luvusta.)

Ääni/värinä

Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa. (Kun viesti 
on kuitattu, Pumpuntäyttö tekemättä -varoitus, katso 
Pumpuntäyttö tekemättä -varoitus -näyttö tästä luvusta.)

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   86 3/3/14   3:15 PM



87

LUKU 11  –  PUMPUN TURVAJÄRJESTELMÄ JA HÄLYTYKSET

Huomautukset, varoitukset ja hälytykset

HÄLYTYS

Vahvista

 AUTOPYSÄYTYS

Ei näppäimen
painamista
XX tuntiin.

Ei annostele

HÄLYTYS
SOITA HUOLTO

Pariston
poisto hiljentää

hälytyksen

Ei annostele
XX-XXXXX

Hälytys: Soita huoltoon

Syy Laitteisto- tai ohjelmistovika havaittu.

Seuraus Kaikki insuliiniannostelut pysähtyvät.

Viesti Jatkuva, kunnes paristo poistetaan.

Toimenpide

Paina  lopettaaksesi hälytyksen 30 minuutiksi 
(hälytys voidaan lopettaa vain kerran). Ota yhteys 
paikalliseen Animas-jälleenmyyjään. Paikallisen 
Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® 
Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

Ääni/värinä Vakioääni/värinä. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus 
etenee pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa.

HUOMAA: Joillakin Soita huoltoon -hälytyksillä on yksilöllinen ääni/
värinäjakso, ja sitä ei voi lopettaa painamalla .

Näillä hälytyksillä tavallinen äänenvoimakkuuden kasvu on korvattu  
3 soinnilla/värinällä 9 minuutin välein ensimmäisen puolituntisen ajan. 
Tätä seuraa 4 pitkää ääntä/värinää.

Hälytys: Automaattinen pysäytys

Syy Pysäytetty, koska ei näppäinpainalluksia käyttäjän 
asettamana aikajaksona.

Seuraus Kaikki insuliiniannostelut pysähtyvät.

Viesti Jatkuva, kunnes viesti kuitataan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Säädä aikajakso Lisäasetukset-
menussa.

Ääni/värinä

Käyttäjän valitsema, 3 minuutin välein kuittaukseen 
asti. Jos ei kuitata, äänenvoimakkuus etenee 
pyyhkäisyääneksi/värinään tunnin kuluessa. (Kun 
viesti on kuitattu, Pumpuntäyttö tekemättä -varoitus 
aktivoituu, katso Pumpuntäyttö tekemättä -varoitus 
-näyttö tästä luvusta.)
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12LUKU 12 – INSULIINIPUMPUN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Tämän käyttöoppaan osiossa I käsitellään turvallisuutta, kunnossapitoa, vianmääritystä, 
elämäntapaa ja Animas® Vibe™ -insuliinipumpun teknisiä tietoja.

Animas® Vibe™ -insuliinipumpun huolto ja kunnossapito 

Ilma-aukot
Pumpussa on redundanttinen ilmanvaihdon turvajärjestelmä. Ilma-aukoilla on kaksi tarkoitusta. 
Niiden kautta ilma pääsee kulkemaan sisään ja ulos pumpusta niin, että paine pysyy tasaisena 
erilaisissa ympäristöolosuhteissa, kuten vaihtelevassa korkeudessa. Ilma-aukoissa on erityiset 
kalvot, jotka estävät vettä pääsemästä pumppuun.

Paristotilan kansi jossa on o-rengas ja ilma-aukko 

Pariston kannessa on o-rengas ja ilma-aukko. Ilma-aukko on pieni kalvolla tuettu aukko, jonka kautta 
pumppuun pääsee ilmaa, mutta estää veden pääsyn sisään. O-rengas auttaa pitämään pumpun vesitiiviinä. 
On suositeltavaa vaihtaa paristotilan kansi/ilma-aukko kuuden kuukauden välein. Jos työskentelet pölyisessä 
ympäristössä, kuten rakennustyömaalla, sahalla tai sementtitehtaalla, tai jos uit usein, paristotilan kansi 
on vaihdettava 3 kuukauden välein. Voit ottaa yhteyttä paikalliseen Animas-jälleenmyyjään saadaksesi 
paristotilan lisäkannen. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun 
mukana toimitetussa potilaskortissa.

Puhdistus

m VAROITUS: Ilma-aukkoihin ei saa missään tapauksessa työntää teräviä esineitä aukkojen 
puhdistamiseksi. Tämä voi heikentää pumpun vedenkestävyyttä. Jos epäilet ilma-aukon olevan 
tukossa, vaihda paristotilan kansi.

m HUOMIO: Älä käytä talous- tai teollisia pesuaineita, kemikaaleja, liuottimia, 
valkaisuaineita, teräsvillatyynyjä tai teräviä esineitä pumpun puhdistamiseen. Älä koskaan 
pese pumppua astianpesukoneessa tai hyvin kuumalla vedellä. Käytä vain hyvin mietoa 
pesuainetta (kuten pisara nestesaippuaa lasilliseen vettä) ja nukkaamatonta liinaa. 

Älä koskaan kuivata pumppua mikroaaltouunissa tai uunissa. Käytä pehmeää pyyhettä. 

Älä koskaan puhdista paristotilaa tai insuliinisäiliötä.

Paristotilan kannen  
ilma-aukko

O-rengas

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   89 3/3/14   3:15 PM



90

LUKU 12  –  INSULI INIPUMPUN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Yleinen kuluminen
Jos pudotat pumpun tai se on iskeytynyt jotakin kovaa vasten, tarkasta se ja varmista, että se toimii 
asianmukaisesti. Tarkista, että näyttö toimii ja on selkeä ja että säiliön suljin, paristotilan kansi 
ja infuusiosetti ovat kunnolla paikoillaan. Tarkista, onko säiliön ympärillä vuotoja käärimällä sen 
liitäntäalue paperinpalaan. Pumpun halkeamat, lohkeamat tai muut vauriot voivat vaikuttaa pariston 
kosketukseen ja/tai pumpun vedenkestävyyteen. Ota yhteys paikalliseen Animas-jälleenmyyjään, jos 
huomaat tai epäilet pumpun olevan vaurioitunut. Jälleenmyyjä auttaa määrittämään, onko pumppu 
vaihdettava. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun 
mukana toimitetussa potilaskortissa.

Hävittäminen
Kansainväliset määräykset vaativat, että insuliinipumpun kaltaiset laitteet hävitetään hallitusti. 
Ota yhteys paikalliseen Animas-jälleenmyyjään saadaksesi hävittämisohjeet. Paikallisen 
Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

Hävitä paristot paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
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13

OK

OK

Pumpun näytön linssin suojakalvopakkauksessa on 3 linssin suojakalvoa, kalvon kiinnitysliuos  
(901-002-01) ja kumilasta.

Noudata seuraavia ohjeita oikeaan kiinnitykseen.
 
1. Pese kädet miedolla saippualla ja vedellä.

2. Irrota vanha linssin suojakalvo varovasti.
 •  Älä käytä kuumia tai metallisia välineitä.

3. Puhdista linssi kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
 •  Kalvo voidaan kiinnittää irrottamatta pumppua.

4. Suihkuta sormiin kalvon kiinnitysliuosta, 901-002-01
 •  Liuos sisältää isopropyylialkoholia.
 •  Ravista ennen käyttöä.
 •  Ei saa niellä.

5. Irrota linssin kalvo taustapaperistaan.
 •  Koske vain kostein sormin.
 •  Pidä tarrapintaa ylöspäin.
 •  Älä anna kalvon tarttua itseensä.

LUKU 13 – LINSSIN SUOJAKALVON KIINNITYSOHJEET
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6. Suihkuta liuosta kalvon koko tarrapinnalle ja linssille.

HUOMAA: Varmista ennen jatkamista, 
että kalvon suunta vastaa linssin 
kehyksen suuntaa.

7. Kiinnitä kalvo linssiin.
 •  Kiinnitä tarrapinta alaspäin linssiin päin.
 •  Älä paina paikoilleen.
 •  Irrota kalvo tarvittaessa, lisää liuosta ja aseta kalvo uudelleen 

niin, että se on suorassa kaikilta reunoilta.

8. Vedä lastalla tiukasti kalvon päältä.
 •  Aloita kalvon keskeltä ja vedä kaikkiin suuntiin poistaaksesi 

pinnan alla olevan kosteuden ja kuplat.
 •  Vedä lastalla kaikkien kulmien ja reunojen päältä kalvon 

kiinnittämiseksi.

9. Poista ylimääräinen kosteus nukkaamattomalla liinalla.
 •  Paina tarvittaessa kalvon reunoista, kunnes kalvo on kiinnittynyt 

linssiin.
 •  Pumppua voidaan käyttää heti kalvon kiinnittämisen jälkeen.
 •  Pese kädet perusteellisesti kalvon kiinnittämisen jälkeen.

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pumpun näytön katselualueen pitää näkyä selvästi kalvon kiinnittämisen jälkeen. 
Jos ilma- tai kosteuskuplia näkyy kalvon kiinnityksen jälkeen, vedä kalvo irti yhdestä reunasta 
ainakin kuplakohtaan saakka. Suihkuta kalvon tarrapinnalle ja pumpun pinnalle lisää liuosta ja 
kiinnitä kalvo uudelleen lastaa käyttäen. Jos et saa kuplia poistettua, kiinnitä uusi kalvo.

OK

OK

OK

OK
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m VAROITUS: Matala VS-taso on riski kaikille insuliinihoitoa saaville. Voit kokea yhden tai 
useita seuraavista oireista:

˚  Tärinä, tiheä pulssi, hermostuneisuus, hikoilu, kylmä ja nihkeä iho, heikkous, näön 
sumentuminen tai näkeminen kahtena, äkillinen nälkä, käsien, huulten tai kielen pistely, 
päänsärky ja sekavuus.

•		Jos	koet	hypoglykemian	oireita,	sinun	tulee	syödä	välittömästi	nopeavaikutteisia	
hiilihydraatteja (glukoositabletteja, mehua tai kovia makeisia).

•		Jos	VS-tasosi	on	epätavallisen	matala,	ÄLÄ yritä ohjelmoida pumppua itse. Pyydä apua.

•		Hoida	hypoglykemia	välittömästi.

•		Jos	käytät	pumpun	kanssa	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturia	ja	-lähetintä,	älä	luota	CGM-
lukemiin, jos sinulla on hypoglykemian oireita. Jos epäilet hypoglykemiaa, mittaa arvosi 
sormenpäänäytteellä VS-mittarilla. Katso osio II.

15:n sääntö*
1. Nauti 15 grammaa nopeavaikutteista hiilihydraattia

2. Odota 15 minuuttia

3. Mittaa VS uudelleen VS-mittarilla

4. Jos VS on < 3,9 mmol/L, toista vaiheet 1–3

14

* Walsh JR & Roberts R., Pumping Insulin. 2006. San Diego: Torrey Pine Press.

Hypoglykemian syyn määrittäminen:

On hyvä kehittää vianmääritysmenetelmä, jota voit käyttää aina, kun epäilet jonkin olevan vialla.  
Sovi ongelman sattuessa noudatettavista ohjeista yhdessä terveydenhoitotiimisi kanssa.

Hypoglykemia

INSULIINIPUMPPU

MATALAN VERENSOKERIN  

MAHDOLLINEN SYY  
RATKAISUEHDOTUS

Väärin määritetty 
perusnopeus

Tarkista ajat ja nopeudet, muista tarkistaa perusohjelmat ennen 
muutosten tekemistä.

Kellonaika on väärä Aseta kelloon oikea aika ja tarkista AM- ja PM-ajat huolellisesti.

Pumppu on altistettu 
magneettikuvaukselle

Irrota pumppu. Ota yhteys paikalliseen Animas-jälleenmyyjään. 
Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

LUKU 14 – HYPOGLYKEMIAN/HYPERGLYKEMIAN SYYN MÄÄRITTÄMINEN 
SEKÄ INFUUSIOSETTIIN/PISTOKOHTAAN LIITTYVÄT ONGELMAT
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LUKU 14  –  HYPOGLYKEMIAN/HYPERGLYKEMIAN SYYN MÄÄRITTÄMINEN SEKÄ 
INFUUSIOSETTI IN/PISTOKOHTAAN LI ITTYVÄT ONGELMAT

Hypoglykemian syyn määrittäminen:

AKTIIVISUUS/LIIIKUNTA

MATALAN VERENSOKERIN  

MAHDOLLINEN SYY  
RATKAISUEHDOTUS

Pumppua ei pysäytetty tai Tilap. 
perusannostelua ei aktivoitu

Pyydä terveydenhoitotiimiltäsi ohjeita tilap. perusnopeuden 
käytöstä liikunnan aikana.

Vähäisen hiilihydraattimäärän 
nauttiminen ennen liikuntaa

Jos insuliinia ei vähennetä ennen liikuntaa tai sen aikana, on 
ehkä tarpeen syödä hiilihydraattipitoisia ruokia ennen liikuntaa.

Suunnittelematon aktiviteetti 
(ostoksilla käynti)

Jos VS-taso on alle 5,6 mmol/L, syö välipala ennen liikuntaa. 
Usein tehtävä VS-tason mittaus ennen aktiviteettia, sen aikana ja 
sen jälkeen.

Pitkäkestoinen tai intensiivinen 
liikunta

Liikunnan vaikutukset voivat jatkua tunteja aktiviteetin  
jälkeen. Pyydä terveydenhoitotiimiltäsi erityisohjeita.

Insuliinin pistokohta on liian 
lähellä anturin kiinnityskohtaa, 
kun pumpun kanssa käytetään 
Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja 
-lähetintä

Varmista, että alueet ovat vähintään 7,62 cm:n (3 tuuman) 
päässä toisistaan.

HUOMAA: Tarkista VS-tasot aina sormenpäänäytteestä VS-mittarilla.

RUOAN NAUTTIMINEN

MATALAN VERENSOKERIN  

MAHDOLLINEN SYY  
RATKAISUEHDOTUS

Bolus liian suuri
Tarkista bolusmäärät ja -ajat.
Anna bolus, joka riittää ainoastaan VS:n laskemiseen 
normaalitasolle.

Matalan hiilihydraattimäärän 
nauttiminen bolukselle

Mittaa hiilihydraatit tarkasti.
Pyydä ruokavalioasiantuntijalta hiilihydraattien laskennan 
tarkistusta.
I:HH-suhde on ehkä laskettava uudelleen; kysy 
terveydenhoitotiimiltäsi.

Boluksen väärä ajoitus
Annostele bolus ruoan syönnin yhteydessä.
Tarkista VS-taso ennen ateriabolusta ja säädä sopivaksi.

Alkoholin nauttiminen

Voi aiheuttaa hypoglykemiaa (tai hyperglykemiaa).
Syö ruokaa alkoholin juonnin yhteydessä.
Ole varovainen nukkumaanmenoajan boluksen annostelussa.
Tarkista VS-taso aina ennen nukkumaanmenoa.
Tarkista VS klo 03.
Pyydä neuvoa terveydenhoitotiimiltäsi.

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   94 3/3/14   3:15 PM



95

LUKU 14  –  HYPOGLYKEMIAN/HYPERGLYKEMIAN SYYN MÄÄRITTÄMINEN SEKÄ 
INFUUSIOSETTI IN/PISTOKOHTAAN LI ITTYVÄT ONGELMAT

Hypoglykemian välttäminen:
•  Tarkista VS-taso vähintään neljästi päivässä ja useammin, jos harrastat liikuntaa.

•  Seuraa tarkasti syömäsi ruoan sisältämää hiilihydraattimäärää.

•  Käänny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, jos sinulla on usein hypoglykemiaa tai sinulla on 
tapahtuma, jossa verensokerisi laskee niin alas, että saatat tarvita toisen apua. 

Perusnopeutta ja bolusannoksia on ehkä säädettävä tai VS-tavoitteet tarkistettava 
päivittäisen ruokavalion ja liikunnan ohella. Jos VS-tasosi on matala (hypoglykemia), noudata 
terveydenhoitotiimiltä saamaasi rutiinia. 

•  On tärkeää seurata VS-tasoa usein, mukaan lukien säännöllisin väliajoin tehtävät tarkastukset yön 
aikana.

•  Selvitä hypoglykemian syy.

•  Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, tarkista VS-tasosi usein, jos 
CGM-lukemat viittaavat mahdolliseen hypoglykemiaan tai hyperglykemiaan.

Hyperglykemia
Koska pumpussa käytetään vain nopeavaikutteista insuliinia, kehossasi ei ole pitkävaikutteisen 
insuliinin varastoa. Tämä tarkoittaa, että mikä tahansa pumpun keskeytys insuliinin annostelussa voi 
nopeasti johtaa VS-tasojen jyrkkään nousuun. 

Hyperglykemia (korkea VS) voi ilmetä kahdesta neljään tunnin kuluessa insuliinin annostelun 
keskeytymisestä, ja diabeettinen ketoasidoosi (DKA) voi kehittyä neljästä kymmeneen tunnissa.

Monet seikat voivat johtaa korkeaan VS-arvoon. Korkean VS-arvon yleisimmät ongelmat ja syyt sekä 
joitakin ratkaisuehdotuksia on seuraavassa taulukossa.

Diabeettinen ketoasidoosi (DKA)
Hyperglykemia voi johtaa DKA:han. Jos VS-tasosi on yli 13,9 mmol/L, tarkista veren tai virtsan 
ketoaineet terveydenhoitotiimisi ohjeiden mukaisesti. Muista, että DKA:n ensimmäiset oireet ovat 
usein pahoinvointi ja oksentelu. Muista lisäksi, että koska elimistössäsi ei ole enää pitkävaikutteista 
insuliinia, DKA voi kehittyä nopeasti, jos et kiinnitä mahdollisiin ongelmiin huomiota tai jätät ne 
selvittämättä. 
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LUKU 14  –  HYPOGLYKEMIAN/HYPERGLYKEMIAN SYYN MÄÄRITTÄMINEN SEKÄ 
INFUUSIOSETTI IN/PISTOKOHTAAN LI ITTYVÄT ONGELMAT

Hyperglykemian syyn selvittäminen:

INFUUSIOSETTI
KORKEAN VERENSOKERIN MAHDOLLINEN SYY RATKAISUEHDOTUS

Punoitus, ärsytys, tulehdus, turvotus, 
vuoto tai epämukavuus

Vaihda infuusiosetin letku ja pistokohtaa. Ota yhteys 
terveydenhoitotiimiin.

Kohouma tai kyhmy pistoskohdassa
Vaihda infuusiosettiä ja vaihtele pistokohtaa.
Vältä pistämästä tälle ihoalueelle.

Arpikudos Vältä pistämästä tälle ihoalueelle.

Katetri on pistetty usein hankautuvalle 
alueelle

Vältä vyötäröä ja hankautuvia alueita.

Letku/katetri on taittunut Vaihda infuusiosetin letku ja pistokohtaa.

Infuusiosettiä ei ole täytetty (letkussa 
on ilmaa)

Irrota letku kehosta. Täytä letku kokonaan.

Kanyyliä ei ole täytetty
Tarkista täyttömäärä valmistajan ohjeista ja syötä tämä 
numero, kun määrää kysytään TÄYTÄ KANYYLI -näytöllä.

Letku ei ole tiukasti kiinnitettynä 
säiliöön

Tiukenna letkun kiinnitystä säiliöön.

RUOAN NAUTTIMINEN
KORKEAN VERENSOKERIN MAHDOLLINEN SYY RATKAISUEHDOTUS

Bolusta ei ole riittävästi tai sitä ei ole 
annettu

Tarkista hiilihydraattien laskennan ja I:HH-suhteen 
asetukset.

Suuren proteiini- tai rasvamäärän 
syöminen

Kysy neuvoa ruokavalioasiantuntijalta; proteiini- ja 
rasvamäärä on mahdollisesti laskettava.

Pitkä ateria, jatkuva välipalojen 
syönti, hitaasti imeytyvä ruoka (paljon 
kuitua), hidastunut ruoansulatus 
(gastropareesi)

Pyydä neuvoa terveydenhoitotiimiltäsi. Jatketun boluksen 
tai yhdysboluksen käyttö voi olla tarpeen.

Väärä boluksen ajoitus Pyydä neuvoa terveydenhoitotiimiltäsi.

INSULIINI
KORKEAN VERENSOKERIN MAHDOLLINEN SYY RATKAISUEHDOTUS

Samea, sakea, kiteytynyt tai 
vanhentunut insuliini tai äärimmäisille 
lämpötiloille altistunut insuliini

Irrota infuusiosetti ja säiliö ja hävitä.
Käytä uutta insuliinipulloa.
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LUKU 14  –  HYPOGLYKEMIAN/HYPERGLYKEMIAN SYYN MÄÄRITTÄMINEN SEKÄ 
INFUUSIOSETTI IN/PISTOKOHTAAN LI ITTYVÄT ONGELMAT

Hyperglykemian syyn määrittäminen:

m HUOMIO: Infuusiosetti on vaihdettava 2–3 päivän välein tai terveydenhoitotiimisi 
suosituksen mukaisesti.

Käytä aina puhtaita työtapoja!

Ilmoita terveydenhoitotiimille, jos huomaat tulehduksen merkkejä tai oireita insuliinin 
pistokohdassa tai anturin kiinnityskohdassa, jos käytät pumpun kanssa 
Dexcom	G4	PLATINUM	-anturia	ja	-lähetintä!

m VAROITUS: Kysy neuvoa terveydenhoitotiimiltäsi ennen kuin teet mitään muutoksia 
perusnopeuteen tai boluksen laskenta-asetuksiin.

Jos olet epävarma, varmista! 1. Noudata terveydenhoitotiimisi antamia ohjeita.  
2. Vaihda infuusiosetti. 3. Mittaa ketoaineet. 4. Ota nopeavaikutteista insuliinia pistoksena.

AKTIIVISUUS/LIIKUNTA
KORKEAN VERENSOKERIN  

MAHDOLLINEN SYY
RATKAISUEHDOTUS

Vähemmän aktiviteetteja
Käytä tilap. perusinsuliinin lisäystä. Pyydä neuvoa 
terveydenhoitotiimiltäsi.

Liiallinen tilap. perusinsuliinin 
vähennys

Kirjoita muistiin muutoksiin kulunut aika.
Mittaa VS usein muutosten dokumentoimiseksi

VS on yli 13,9 mmol/L ketoaineilla 
ennen liikuntaa

VS kasvaa liikunnan seurauksena, kun veressä on ketoaineita.
Älä harrasta liikuntaa, kun veressä on ketoaineita.
Kysy terveydenhoitotiimiltäsi liikuntaohjeita.

MUUTA
KORKEAN VERENSOKERIN  

MAHDOLLINEN SYY
RATKAISUEHDOTUS

Lääkitys (steroidit, terbutaliini, 
asetaminofeeni, muut 
hormonihoidot)

Ilmoita terveydenhoitotiimille kaikista lääkemuutoksista 
tai -lisäyksistä.

Tulehdus, sairaus, virus Katso sairauspäiväohjeet osion I luvusta 15.

Kuukautisia edeltävät oireet
Pyydä neuvoa terveydenhoitotiimiltäsi. Tilap. perusinsuliinin 
käyttö tai lisäperusohjelman määritys voi olla tarpeen.

Raskaus
Insuliinin tarve voi lisääntyä kahdella viimeisellä 
kolmanneksella. Pyydä neuvoa terveydenhoitotiimiltäsi.

Painonmuutokset
Perus- tai bolusannosten uudelleen laskeminen voi olla 
tarpeen. Pyydä neuvoa terveydenhoitotiimiltäsi.
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LUKU 14  –  HYPOGLYKEMIAN/HYPERGLYKEMIAN SYYN MÄÄRITTÄMINEN SEKÄ 
INFUUSIOSETTI IN/PISTOKOHTAAN LI ITTYVÄT ONGELMAT

Infuusiosettiin, pistokohtiin tai säiliöön liittyvät ongelmat
Monia infuusiosetteihin ja pistoskohtiin liittyviä ongelmia voi ilmetä. Niistä yleisimmät ja joitakin 
ratkaisuehdotuksia on seuraavassa taulukossa.

MAHDOLLISIA ONGELMIA RATKAISUEHDOTUS

Ilmakuplia letkussa Täytä pumpun säiliö aina huoneenlämpöisellä 
insuliinilla. Tarkasta Luer lock -yhdistäjä ja letku; 
vaihda infuusiosetti tarvittaessa. Jos käytät irrotettua 
settiä, irrota setti pistokohdasta ja täytä, jotta kuplat 
poistuvat. Tarkista, että säiliön mäntä on suorassa ja 
ettei säiliötä ole täytetty yli 2,0 mL:lla insuliinia.

Taittunut letku Suorista letku tarvittaessa; vaihda infuusiosetti 
tarvittaessa.

Paikaltaan siirtynyt neula tai kanyyli Vaihda infuusiosetti ja pistokohta. Harkitse eri teipin, 
siteen tai infuusiosetin käyttöä. Kanyyliä ei voi työntää 
takaisin ihoon.

Verta letkussa  
(insuliini näyttää vaaleanpunaiselta 
tai punaiselta)

Vaihda infuusiosetti ja pistokohta. Tarkista neulan/
kanyylin kulma uudessa pistokohdassa.

Insuliinivuoto Tarkista, onko Luer lock-yhdistäjässä kosteutta 
käärimällä paperinenäliina sen ympärille; tiukenna 
tai vaihda säiliö ja infuusiosetti tarvittaessa. Tarkista, 
ettei säiliötä ole täytetty yli 2,0 mL:lla insuliinia. Älä 
kiristä säiliön suljinta, kun infuusiosetti on kiinnitettynä 
kehoosi.

Punaisuus, herkkyys, möykky, 
kutina, lämpö, vuoto

Vaihda infuusiosetti ja pistokohta; käytä puhtaita 
työtapoja. Hoida tarvittaessa vanhan pistokohta 
tulehdus. Kysy neuvoa terveydenhoitotiimiltäsi.

Säiliö käytetty uudelleen Säiliötä ei saa käyttää uudelleen. Säiliö on 
kertakäyttöinen.
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Lievien sairausjaksojen* aikana voi olla tavallista vaikeampaa pitää diabetes hyvin hallinnassa. 
Esimerkkejä lievistä sairauksista ovat: hammasleikkaus, flunssa, pahoinvointi/oksentelu, kipeä kurkku, 
lievät tulehdukset, ripuli, kuume. Sinun on kuitenkin otettava yhteys terveydenhoitotiimiisi, jos:

•  Sairaus jatkuu muuttumatta 24–48 tuntia.

•  Lämpötila nousee yli 37,8 °C:n (100 °F).

•  Oksentaminen tai ripuli jatkuu yli 4 tuntia.

•  Virtsassa on kohtalainen tai suuri määrä ketoaineita.

•  VS-tasot ovat jatkuvasti alle 3,3 mmol/L tai yli 13,9 mmol/L (yli 7,2 mmol/L raskauden aikana) 
terveydenhoitotiimisi etukäteen määräämien erikoisbolusannosten jälkeen.

•  Oireesi viittaavat diabeettiseen ketoasidoosiin (DKA), kuivumiseen tai muihin vakaviin ongelmiin, 
joita ovat esimerkiksi: lisääntynyt uneliaisuus, vatsa- ja rintakivut, hengitysvaikeudet, hedelmäinen 
haju hengityksessä, kuivat halkeilleet huulet, suu tai kieli.

•  Olet epävarma siitä, miten sinun olisi hoidettava itseäsi.

Älä koskaan jätä insuliinia ottamatta! Jos olet sairas etkä voi syödä, insuliinin tarpeesi jatkuu ja voi 
jopa lisääntyä.

•  Jatka tavallista insuliinin perusannoksen ottamista sekä bolusinsuliinia, jolla huolehditaan syödystä 
ruoasta tai korjataan korkea VS, kuten olet sopinut etukäteen terveydenhoitotiimisi kanssa.

•  Voit tarvita perusnopeuden tilapäistä lisäystä tai vähennystä Tilap. perustoimintoa käyttämällä, 
kuten olet sopinut etukäteen terveydenhoitotiimisi kanssa.

* Mensing C., The Art and Science of Diabetes Self-Management Education. 2006. Chicago: American 
Association of Diabetes Educators.

Lääkitys
Kerro terveydenhoitotiimillesi aina KAIKISTA lääkkeistä, joita käytät. Myös lääkkeet, joita käytät muihin 
tarkoituksiin, voivat vaikuttaa diabeteksen hallintaan, joten on tärkeää kertoa terveydenhoitotiimille 
aina kaikista lääkkeistä, joita käytät.

m VASTA-AIHEET:	Jos	käytät	pumpun	kanssa	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturia	ja	-lähetintä,	
asetaminofeenia (parasetamolia) sisältävien lääkkeiden käyttö anturin ollessa kiinnitettynä voi 
nostaa anturin glukoosilukemia virheellisesti. Virheen suuruus riippuu kehossasi aktiivisena 
olevasta asetaminofeenin (parasetamolin) määrästä.

Veren ja virtsan testaus

•  Mittaa verensokerisi ennen tavallista ateria-aikaasi ja 2–4 tunnin välein, jos niin on määrätty.

•  Mittaa ketoaineet verestä tai virtsasta vähintään 4 kertaa päivässä tai terveydenhoitotiimisi 
ohjeiden mukaisesti.

15LUKU 15 – SAIRAUSPÄIVÄOHJEET
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LUKU 15  –  SAIRAUSPÄIVÄOHJEET

Nesteet ja ruokavalio
Noudata aina terveydenhoitotiimisi sairauspäiväohjeita. Nesteiden nauttiminen on olennaista missä 
tahansa sairaudessa. Nauti 240 mL nestettä tunnissa. Nauti 240 mL runsaasti natriumia sisältävää 
nestettä, kuten lientä, kolmen tunnin välein. Sinun on nautittava 150–200 grammaa hiilihydraatteja 
päivässä. Jos ketoaineiden määrä on kohtalainen, ota yhteys terveydenhoitotiimiisi. Suunnittele 
sairausajan ohjelma terveydenhoitotiimisi kanssa etukäteen ennen sairastumista.

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   100 3/3/14   3:15 PM



101101

Liikunta ja urheilu
Pumpun kiinnitystapoja liikunnan tai urheilun ajaksi on monia. “Vähäisen kontaktin” urheilulajien, 
kuten kävelyn, pyöräilyn tai aerobicin ajaksi, pumppu voidaan kiinnittää vyötärölle pidikkeellä 
tai varmuuden lisäämiseksi laittaa “urheilukoteloon”. “Kontaktiurheilulajien”, kuten pesäpallon, 
koripallon tai jääkiekon aikana pumppu voi olla irrotettuna enintään tunnin. Noudata aina 
terveydenhoitotiimisi yksilöllisiä ohjeita pumpun irrottamisesta, sillä antamatta jäänyt perusinsuliini 
on ehkä korvattava. Muista mitata VS-tasot ennen pumpun irrottamista ja sen jälkeen.

Uinti
Pumppu on testattu upottamalla se veteen 3,6 metrin syvyyteen 24 tunniksi normaaleissa 
uintiolosuhteissa. Pumppua ei saa pitää laitesukelluksen aikana tai kun käytät korkeita 
ponnahduslautoja. Pumppua ei saa viedä kuumiin altaisiin, sillä äärimmäiset lämpötilat voivat 
heikentää insuliinin laatua.

Jos pumppu putoaa, tarkista huolellisesti, ettei siinä ole halkeamia tai merkkejä vaurioista. Jos 
pumpun taustaetikettiä ei ole kiinnitetty hyvin, tai jos epäilet, että pumppu on voinut vaurioitua tai 
sen vedenkestävyys on voinut heikentyä, älä käytä sitä vedessä. Ota yhteys paikalliseen Animas- 
jälleenmyyjään. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun 
mukana toimitetussa potilaskortissa.

Jos käytät pumpun kanssa Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja -lähetintä, Dexcom G4 PLATINUM -anturi 
ja -lähetin testataan IP-luokassa 28 (vedenkestävä upotettuna enintään 2,4 metrin syvyyteen tai 
enintään 24 tunniksi).

HUOMAA: CGM-lukemat eivät ehkä siirry anturista/lähettimestä pumppuun, kun se on vedessä. 

Aktiviteetit korkeassa ilmanalassa (hiihto, vaellus jne.)
Pumppu on testattu enintään 3048 metrin korkeudessa vakiokäyttölämpötiloissa. Äärimmäinen 
korkeus tai lämpötila sekä äärimmäiset sääolosuhteet voivat vaikuttaa pumpun toimintakykyyn. Katso 
lisätietoja pumpun käyttöolosuhteista osion I luvusta 17. Dexcom G4 PLATINUM -anturin ja -lähettimen 
komponentit on testattu enintään 3657 metrin korkeudessa. Katso lisätietoja CGM:n käyttöolosuhteista 
osion II luvusta 13. Tarkista VS-mittarisi ohjeet saadaksesi lisätietoa mittarin käyttöolosuhteista.

Matkustaminen
Matkustamisesta tule pumpun myötä yksinkertaisempaa ja nautittavampaa. Matkustamiseen on silti 
valmistauduttava. Muista tilata pumpun tarvikkeet etukäteen ja pakata seuraavat:

•  Kirje terveydenhoitotiimiltäsi, jossa selitetään insuliinitarvikkeiden mukana pitämisen ja pumpun 
käyttämisen välttämättömyys.

•  Insuliinireseptit nopeavaikutteiselle insuliinille pumppua varten sekä terveydenhoitotiimisi 
suosittelemalle insuliinityypille siltä varalta, että tarvitset insuliinipistoksen. (Muista, että pumppu on 
suunniteltu ja kalibroitu käyttämään vain pitoisuudeltaan U 100:n insuliinia. Jos käytetään insuliinia, 
jonka pitoisuus on tätä suurempi tai pienempi, seurauksena voi olla vakava vahinko tai kuolema.)

16LUKU 16 – ELÄMÄNTAPOIHIN LIITTYVIÄ SEIKKOJA
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LUKU 16  –  ELÄMÄNTAPOIHIN LI ITTYVIÄ SEIKKOJA

•  Hätätarvikkeet on lueteltu Ennen kuin aloitat -osiossa.

•  Välipaloja saataville.

•  Pullovettä dehydraation välttämiseksi lennon aikana. (Muista mitata verensokerisi usein, jotta 
tunnistat korkean VS-tason aiheuttaman dehydraation ja normaalin lennosta johtuvan dehydraation 
välisen eron.)

•  Matkakohteessasi olevan terveydenhoitotiimisi nimi, jonka puoleen voit kääntyä hätätilanteessa.

Muista matkustaessasi lisäksi:

•  Pakkaa insuliini huolellisesti, jottei se altistu äärimmäisille lämpötiloille tai lämpötilan vaihteluille. 
(Katso asianmukaiset säilytysolosuhteet insuliinin mukana saamistasi ohjeista.)

•  Pakkaa pumpputarvikkeet käsimatkatavaroihin, kun matkustat lentokoneessa tai junassa. Älä 
pakkaa tarvikkeita ruumaan menevään matkalaukkuun. Ota yhteys paikalliseen lentokentän 
hallintoon tai turvallisuustoimistoon ennen lentämistä saadaksesi reseptilääkkeitä/lääketarvikkeita 
koskevat käsimatkatavaroiden määräykset.

•  Pumppu voi laukaista metallinilmaisimen lentokentän turvatarkastuksessa. Lisäksi lentokentän 
turvajärjestelmät, kuten röntgensäteet, voivat vahingoittaa pumppua. Siksi voi olla tarpeen 
irrottaa ja poistaa pumppu ennen turvatarkastusta. Ota yhteys paikallisen lentokentän hallintoon 
tai turvallisuustoimistoon ennen lentämistä saadaksesi tietoa pumpun tuomisesta lentokentän 
turvatarkastuksen läpi.

•  Tullitarkastuksesta johtuvia viivästymisiä voi ilmetä, jos pumpussa on häiriö ja tarvitset 
vaihtopumpun. Ota yhteys paikalliseen Animas-jälleenmyyjään saadaksesi tietoa vaihtopumpun 
hankkimisesta. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun 
mukana toimitetussa potilaskortissa.

•  Vaihda pumpun kellonaika, kun siirryt toiselle aikavyöhykkeelle.

Lisätietoja matkustamisesta pumppujen kanssa löydät Yhdysvaltain diabetesyhdistyksen (ADA) 
sivustolta (www.diabetes.org) tai voit soittaa paikalliselle lentokentälle saadaksesi mahdollisesti 
siihen sovellettavat turvaohjeet.

Intimiteetti
Pumpun ei tarvitse häiritä intimiteettiäsi. Useimmat infuusiosetit voidaan irrottaa. Noudata aina 
terveydenhoitotiimisi ohjeita pumpun irrottamisesta. Antamatta jääneet perusinsuliiniannokset 
on mahdollisesti kompensoitava. Muista myös mitata VS-tasot ennen pumpun irrottamista ja sen 
jälkeen.
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ANIMAS® VIBE™ -INSULIINIPUMPUN TAKUU
Animas takaa, että Animas® Vibe™ -insuliinipumppuun ei tule materiaali- tai valmistusvirheitä 
neljään (4) vuoteen siitä päivästä, jolloin alkuperäinen ostaja on ostanut laitteen. Tämä rajoitettu 
takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa. Jos Animas-edustajaa ei ole saatavilla alueellasi, ota yhteys 
paikalliseen Animas-jälleenmyyjään takuuasioissa. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot 
ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

Jos pumppuun tulee vika takuuaikana materiaali- tai valmistusvirheen vuoksi, sen voi palauttaa 
Animas:ille, ja Animas korjaa tai korvaa pumpun uudella tai uudelleensertifioidulla pumpulla, jonka 
Animas tarjoaa ostajalle ilman kuluja. Joissakin olosuhteissa ja oman harkintansa perusteella Animas 
voi palauttaa pumpun ostohinnan ostajalle kokonaisuudessaan tai osittain. Pumpun korjattavaksi 
tai vaihdettavaksi lähettämisestä aiheutuneet rahti- ja kuljetuskulut maksaa tämän rajoitetun takuun 
nojalla, jos sovellettavissa, Animas. Jos pumppu vaihdetaan tai korjataan tämän takuun nojalla, 
takuuaikaa ei pidennetä. Kun olet saanut korjatun tai vaihdetun pumpun, alkuperäinen pumppu on 
palautettava Animas:ille. Jos sitä ei palauteta, tämä takuu mitätöidään, eikä käyttäjä ole jatkossa 
oikeutettu pumpun vaihtoon tai korjaukseen. 

Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain, jos Animas® Vibe™ -insuliinipumppua käytetään normaalisti ja 
valmistajan ohjeita vastaavissa olosuhteissa, kuten oston yhteydessä saamassasi käyttöoppaassa on 
kuvattu. Tämä rajoitettu takuu ei koske vahinkoja, jotka aiheutuvat seuraavista: 

•    käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen tekemät muutokset pumppuun valmistuspäivän jälkeen; 
•    huolto tai korjaukset, jotka ovat muun henkilön tai tahon kuin valtuutetun Animas-huoltohenkilön 

suorittamia; 
•   force majeure- tai muu jakso, joka ei ole Animas:in hallinnassa;
•    tapaturmat tai pumpun laiminlyönti tai väärinkäyttö käyttäjän tai kolmannen osapuolen osalta, 

mukaan lukien, muttei rajoitettu väärä säilytystapa tai fyysinen väärinkäyttö, kuten pudottaminen tai 
muu Animas® Vibe™ -insuliinipumpun vahingoittaminen; tai 

•    normaali kuluminen, mukaan lukien, muttei rajoitettu kosmeettisiin vaurioihin, kuten 
naarmuuntuneeseen näytön linssiin ja/tai naarmuuntuneeseen maaliin 

Tämä rajoitettu takuu kattaa vain pumpun, ei paristoja, infuusiosettejä, säiliöitä, paristotilan kansia tai 
muita insuliinipumpun varusteita. 

Lukuunottamatta tässä rajoitetussa takuussa nimenomaisesti mainittuja ehtoja, kaikki muut 
takuut ovat nimenomaisesti kiellettyjä ja poissuljettuja, mukaan lukien, muttei rajoittuen takuisiin 
kaupallisesta soveltuvuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. 

Tässä takuussa mainitut oikeussuojakeinot ovat ainoat saatavilla olevat oikeussuojakeinot siltä 
varalta, että takuuehtoja rikotaan. Näitä oikeussuojakeinoja lukuunottamatta Animas, sen toimittajat 
ja jälleenmyyjät eivät vastaa mistään menetyksistä, saamisista, veloista tai vahingoista, mukaan lukien 
ja rajoittumatta epäsuoriin, välillisiin, satunnaisiin tai erityisiin vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet tai 
johtuvat insuliinipumpun viasta.

17LUKU 17 – ANIMAS® VIBE™ -INSULIINIPUMPUN TAKUU JA 
MUUT TEKNISET TIEDOT
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LUKU 17  –  ANIMAS ® VIBE ™ - INSULI INIPUMPUN TAKUU JA MUUT TEKNISET TIEDOT

ANIMAS® VIBE™ -INSULIINIPUMPUN TARVIKKEIDEN TAKUU
Insuliinipumpun tarvikkeiden rajoitettu tuotetakuu (kotelot, pidikkeet, suojukset jne.)

Animas® Vibe™ -insuliinipumpun tarvikkeelle on myönnetty takuu materiaali- ja valmistusvirheille 
KOLMEKSI (3) KUUKAUDEKSI alkuperäisestä ostopäivästä. Jos tuotteessa on vika, Animas Corporation, 
harkintansa mukaan ja lainsäädännön sallimissa rajoissa, (1) korjaa tuotteen veloituksetta uusilla 
tai kunnostetuilla osilla, (2) vaihtaa tuotteen toimivuudeltaan vastaavaan uuteen tai kunnostettuun 
tuotteeseen, tai (3) korvaa alkuperäisen ostohinnan. Tämä takuu on ainoastaan alkuperäisen 
ostajan käytettävissä ja sulkee pois väärinkäytöstä, tapaturmasta, muutoksista tai muista syistä 
johtuvat vahingot, jotka eivät ole materiaali- tai valmistusvirheitä. SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN 
SALLIMISSA RAJOISSA ANIMAS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA 
TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI HUOLLOSTA. EDELLÄ 
KUVATUT TAKUU JA OIKEUSSUOJAKEINOT OVAT AINOITA JA MUIDEN SUULLISTEN, KIRJALLISTEN, 
NIMENOMAISTEN, LAKISÄÄTEISTEN TAI IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN, OIKEUSSUOJAKEINOJEN JA 
EHTOJEN SIJAAN SOVELLETTAVIA. SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA ANIMAS 
KIELTÄÄ KAIKKI IMPLISIITTISET JA LAKISÄÄTEISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KAUPALLISESTA 
SOVELTUVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. JOS IMPLISIITTISIÄ TAKUITA 
EI VOIDA KIELTÄÄ, TÄLLAISET TAKUUT OVAT KESTOLTAAN RAJOITETTUJA TÄMÄN TAKUUN KESTOON. 
Mahdollinen korvaus on rajoitettu alkuperäiseen ostohintaan. Kukaan muu henkilö ei ole valtuutettu 
muuttamaan tätä rajoitettua takuuta.

ANIMAS® VIBE™ -INSULIINIPUMPUN HUOLTO-OSIEN TAKUUT
Rajoitettu tuotetakuu insuliinipumpun huolto-osille (paristotilan kannet, säiliön sulkimet jne.)

Animas® Vibe™ -insuliinipumpun huolto-osalle on myönnetty takuu materiaali- ja valmistusvirheille 
KUUDEKSI (6) KUUKAUDEKSI alkuperäisestä ostopäivästä. Jos tuotteessa on vika, Animas Corporation, 
harkintansa mukaan ja lainsäädännön sallimissa rajoissa, (1) korjaa tuotteen veloituksetta uusilla 
tai kunnostetuilla osilla, (2) vaihtaa tuotteen toimivuudeltaan vastaavaan uuteen tai kunnostettuun 
tuotteeseen, tai (3) korvaa alkuperäisen ostohinnan. Tämä takuu on ainoastaan alkuperäisen 
ostajan käytettävissä ja sulkee pois väärinkäytöstä, tapaturmasta, muutoksista tai muista syistä 
johtuvat vahingot, jotka eivät ole materiaali- tai valmistusvirheitä. SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN 
SALLIMISSA RAJOISSA ANIMAS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA 
TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI HUOLLOSTA. EDELLÄ 
KUVATUT TAKUU JA OIKEUSSUOJAKEINOT OVAT AINOITA JA MUIDEN SUULLISTEN, KIRJALLISTEN, 
NIMENOMAISTEN, LAKISÄÄTEISTEN TAI IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN, OIKEUSSUOJAKEINOJEN JA 
EHTOJEN SIJAAN SOVELLETTAVIA. SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA ANIMAS 
KIELTÄÄ KAIKKI IMPLISIITTISET JA LAKISÄÄTEISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KAUPALLISESTA 
SOVELTUVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. JOS IMPLISIITTISIÄ TAKUITA 
EI VOIDA KIELTÄÄ, TÄLLAISET TAKUUT OVAT KESTOLTAAN RAJOITETTUJA TÄMÄN TAKUUN KESTOON. 
Mahdollinen korvaus on rajoitettu alkuperäiseen ostohintaan. Kukaan muu henkilö ei ole valtuutettu 
muuttamaan tätä rajoitettua takuuta. Joissakin maissa ei sallita implisiittisen takuun pituuden 
rajoituksia tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista, joten edellä mainitut rajoitukset 
eivät välttämättä koske sinua. Tämä takuu myöntää sinulle tietyt lailliset oikeudet, ja sinulla voi olla 
myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri maissa.
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LUKU 17  –  ANIMAS ® VIBE ™ - INSULI INIPUMPUN TAKUU JA MUUT TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot – Animas® Vibe™ -insuliinipumppu
HUOMAA:  Kun sovellettavissa, testauksessa käytetty 23" Comfort™ -infuusiosettiä ja lämpötilana 
23 °C ± 1 °C

Mitat: 8,26 x 5,08 x 2,18 cm

Paino: Noin 105 grammaa

Perussegmenttien määrä:  12 per ohjelma

Perusohjelmien määrä:  4

Perusannostelutiheys  
(0,2 U/h tai suuremmat  
perusnopeudet):  3 minuutin välein

Tilap. perusalue:  -90 – +200 %, 10 %:n lisäyksin, OFF

Tilap. peruskesto:  0,0–24 h 0,5 h:n lisäyksin

Jatketun boluksen kesto: 0,1–12 h, 0,5 h:n lisäyksin 0,5–12 h:n kestoille

Pariston tyyppi:  Energizer® Ultimate litium AA (1,5 V) (suositellaan) tai Energizer® 
E91 alkali AA (1,5 V) (vaihtoehtoinen)

Paristojen määrä: 1

Pariston käyttöaika,  
tyypillinen käyttö:  noin 3–4 viikkoa Energizer® Ultimate -litiumparistolla (1,5 V)

Käyttöikä päättyy (pumppu): 31.12.2023

Käyttöikä päättyy (viimeinen  
uuden CGM-jakson aloituspäivä):  24.12.2023

Infusoitu maksimimäärä  
yksittäisen vian tilassa: Maks. 2,0 U

Säiliön tilavuus enintään: 2,0 mL tai 200 yksikköä

Säilytysolosuhteet:  -20 – +60 °C 
10–100 %:n suhteellinen kosteus, kondensaatio mukaan lukien 
500–1060 hPa 
Paristot on poistettava yli 2 viikon varastoinnin ajaksi.

Käyttöolosuhteet:  +5 – +40 °C 
Tämän lämpötila-alueen ulkopuolella virtaustarkkuus ja aika 
tukokseen voivat olla virheellisiä.  
700–1060 hPa 
20–90 %:n suhteellinen kosteus, kondensaatio mukaan lukien, 
enintään 3048 metrissä

Kriittiset äänihälytykset: 50 dB(A) 1 m:ssä väh., IEC 60601-2-24 -standardin mukaisesti.

Pumpun hävittäminen:  Ota yhteys paikalliseen Animas-jälleenmyyjään saadaksesi 
tietoa pumpun hävittämisestä. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän 
yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana 
toimitetussa potilaskortissa.

Äänibolusalue:  0,1–2,0 U 0,1 U:n välein
 0,5–10,0 U 0,5 U:n välein
 1,0–20,0 U 1,0 U:n välein
 5,0–35,0 U 5,0 U:n välein
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LUKU 17  –  ANIMAS ® VIBE ™ - INSULI INIPUMPUN TAKUU JA MUUT TEKNISET TIEDOT

Annostelutila Tarkkuus

Bolus +/- 5 %

Perus +/- 5 %

Virtausnopeuden tarkkuus

Tukoksen painekynnys: 15 psi tyypillisesti, 35 psi maks.

Bolusmäärä	tukoksen	avaamisen	jälkeen:	 •		1,0 U maks., kun tukosherkkyys on asetettu korkeaksi
(1,0	U/h	perus)	 •		3,0 U maks., kun tukosherkkyys on asetettu alhaiseksi

Annostelunopeudet:	 	•		Bolus, alle 1 U:  1,1–2,2 U/s 
 •  Bolus, 1 U tai yli (normaali annostelunopeus):  0,5–0,9 U/s
 •  Bolus, 1 U tai yli (hidas annostelunopeus):  0,2–0,4 U/s
 •  Täyttö: 1,7–3,3 U/s

Käytetyt insuliinityypit:  Nopeavaikutteinen U100-insuliini

Perusnopeusalue: 0,025–25 U/h 0,025 U/h välein

Bolusalue: 0,05–35 U 0,05 U:n välein

Suojaus laitevirheiltä:  Yli 1,5 miljoonaa redundanttia turvallisuuden ristiintarkastusta 
päivässä sekä laitteiston että ohjelmiston toimivuuden 
varmistamiseksi.

RF-tiedot:	 	•		Pumpun ja anturin/lähettimen välinen alue:
(kun pumpun kanssa käytetään    3,6 metriä
Dexcom	G4	PLATINUM		 •		Taajuus: 2,4 GHz
-anturia ja -lähetintä) •  Pumpun tila: Vain vastaanotto

Jatkuva toiminta, laitteessa sisäinen virtalähde

Tyypin BF lääkintälaite (potilas eristetty, ei suojattu defibrillaattorilla)

Vesitiivis laitteisto, IPX8 (suojattu veteen upottamisen vaikutuksilta, testattu 3,6 metrin syvyydessä  
24 tuntia).

IR-tiedonsiirtoportti

Perusannoksen/boluksen 
annostelu

Alhainen  
tukosherkkyysasetus

Korkea 
tukosherkkyysasetus

0,025 U/h perus 120 tuntia 72 tuntia

1,0 U/h perus 3 tuntia 1,5 tuntia

3 U tai yli bolus 30 sekuntia 8 sekuntia

Maksimiaika tukoshälytykseen*

Suorituskykyominaisuudet

* Maksimiaika tukokseen vaihtelee käyttäjän valitseman annostelun mukaan. Tietyt tekijät, kuten ilma 
infuusiosetissä tai säiliössä ja/tai ympäristön lämpötilanvaihtelut, saattavat viivästyttää tukoshäly-
tystä.
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Osio II 

Dexcom G4 PLATINUM  
-anturi ja -lähetin
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1
Tämän käyttöoppaan osio II sisältää ohjeet Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmän (jatkuvan 
glukoosiseurantajärjestelmän, CGM) käyttämiseksi yhdessä Animas® Vibe™ -insuliinipumpun kanssa. 
Dexcom G4 PLATINUM -anturi ja -lähetin on valinnainen järjestelmä (sisältää anturin ja lähettimen), 
joka voidaan liittää Animas® Vibe™ -insuliinipumppuun, jolloin saat pumppuusi raportteja jatkuvasta 
glukoosiseurannasta. Dexcom G4 PLATINUM -anturi ja -lähetin on erillinen pakkaus ja se toimitetaan 
erikseen. Valinnainen Dexcom G4 PLATINUM -anturi ja -lähetin ei ehkä ole saatavilla maassasi tai 
alueellasi.

Jatkuvan insuliinin annostelun lisäksi Animas® Vibe™ -järjestelmä on suunniteltu suorittamaan 
jatkuvaa glukoosiseurantaa, kun sitä käytetään yhdessä Dexcom G4 PLATINUM -anturin ja -lähettimen 
kanssa. Kun olet saanut Animas® Vibe™ -insuliinipumppua ja Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja 
-lähetintä koskevaa opastusta ja aktivoinut radiotaajuusyhteyden niiden välille, voit Animas® Vibe™ 
-järjestelmän avulla seurata ja hallinnoida verensokeriarvojasi kokonaisvaltaisesti. 

Dexcom G4 PLATINUM -anturi on kertakäyttöinen laite, jonka pistät vatsasi ihon alle seuraamaan 
jatkuvasti verensokeriarvojasi enintään 7 päivän ajan. Lähetin napsautetaan kiinni anturikoteloon ja 
sen voi käyttää uudelleen.

Anturi ja lähetin lähettävät yhdessä langattomasti CGM-lukemia 5 minuutin välein Animas® Vibe™ 
-insuliinipumppuusi, josta voit katsoa ja analysoida tietoja pumpun värinäytöltä. Voit myös asettaa 
pumppusi antamaan hälytyksen, jos CGM-lukemat ovat liian korkeita tai matalia tai jos ne nousevat 
tai laskevat liian nopeasti. Joitakin historiallisia CGM-tietueita voi myös tarkastella uudelleen 
pumpusta (katso tarkemmat tiedot luvusta 7 osiossa II). Voit seurata, tarkastella ja analysoida 
(pumpun sisältämiä) CGM-tietoja tietokoneella yhteensopivaa diabeteksenhallintaohjelmaa käyttäen. 

Dexcom G4 PLATINUM -anturi ja -lähetin on kalibroitava säännöllisesti VS-mittarilla otettujen 
sormenpäänäytteiden arvojen mukaan. Kalibrointiarvot sormenpäästä voi ottaa millä tahansa 
markkinoilla yleisesti myynnissä olevalla VS-mittarilla.

Dexcom	G4	PLATINUM	-lähetin Dexcom	G4	PLATINUM	
-anturi ja -applikaattori

Dexcom	G4	PLATINUM	-anturi	ja	-lähetin

LUKU 1 – YLEISTÄ CGM-LAITTEISTOSTA
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LUKU 1  –  YLEISTÄ CGM-LAITTEISTOSTA

Dexcom	G4	PLATINUM	-anturin	ja	-lähettimen	pakkauksissa	olevat	symbolit	ja	
merkinnät
Dexcom G4 PLATINUM -anturin ja lähettimen pakkausmerkinnöissä saattaa olla seuraavanlaisia symboleita. 
Näillä symboleilla ilmaistaan anturin ja lähettimen asianmukainen ja turvallinen käyttö. Seuraava taulukko 
osoittaa kunkin symbolin merkityksen.

 
Tietoja radiotaajuusyhteydestä
Pumpussa ja Dexcom G4 PLATINUM -anturissa ja -lähettimessä on sisäänrakennettuna radiotaajuusyhteyden 
käyttömahdollisuus. Radiotaajuusyhteys on langaton viestintämuoto. Matkapuhelimissa, samoin kuin monissa 
muissa laitteissa, käytetään radiotaajuusteknologiaa. Radiotaajuuden avulla pumppu ja CGM-laitteisto 
kommunikoivat ja jakavat CGM-tietoja keskenään.

Kun saat pumpun ensimmäistä kertaa käyttöösi, sen radiotaajuustoiminto ei ole aktivoituna. Jotta voisit aloittaa 
pumpun ja CGM-laitteiston käyttämisen yhtenäisenä järjestelmänä, sinun on syötettävä lähettimesi tunnus 
pumppuusi, jolloin radiotaajuusyhteys aktivoituu.

Radiotaajuusyhteys pumpun ja CGM-laitteiston välillä toimii 3,6 metrin etäisyyteen saakka vaatteiden läpi. 
Radiotaajuusyhteydessä ei tarvita suoraa näköyhteyttä. Kun radiotaajuussignaali on hyvä ja olet kantama-
alueella, voit katsoa CGM-tietoja pumpun näytöstä. Radiotaajuusyhteys saattaa häiriintyä, jos pumppu ja 
CGM-laitteisto altistuvat vedelle, jos niiden välillä on tiettyjä esineitä tai jos olet vesisängyssä. Metalliesineiden 
läheisyys ja sähköpeittojen käyttö saattaa myös häiritä radiotaajuusyhteyttä.

Jos radiotaajuusyhteys katkeaa tai häiriintyy olosuhteiden tai etäisyyden vuoksi, tiedonsiirto näiden kahden laitteen 
välillä keskeytyy tilapäisesti. Se merkitsee myös sitä, että CGM-tietoja tai CGM-lukemia ei voi lukea pumpun näytöltä 
ennen kuin radiotaajuusviestintä palautuu. Radiotaajuusviestintä palautuu heti, kun ongelma on ratkaistu. Katso 
luvusta 12 osiossa II lisätietoja sellaisista olosuhteista, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia radiotaajuusyhteyteen.

 
“Käytettävä mennessä”  
-päivämäärä

Huomio

 Ei saa käyttää uudelleen

 Sarjanumero

 Steriloitu säteilyttämällä

 Eränumero

 Osanumero, luettelonumero

 Tyypin BF laite

 

Euroopan unionin 
direktiivi sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta 
(WEEE-direktiivi) 2006-66-EC

 
Lämpötilarajoitukset

 Väliaikainen upotus

 Noudata käyttöohjeita

Valmistuspäivä

Valmistaja

 
Kosteusrajoitukset

Ei saa käyttää, jos pakkaus  
on vaurioitunut

Toimitettava mennessä 
-päivämäärä

 0086

Merkintä vahvistaa, että laite 
vastaa neuvoston direktiivin 
93/42/ETY vaatimuksia

Ota yhteyttä paikalliseen Animas-jälleenmyyjään Dexcom 
G4 PLATINUM -lähettimen hävittämistä varten. Paikallisen 
Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.
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2
Lähettimen tunnuksen asettaminen
Anturi, lähetin ja pumppu kommunikoivat keskenään radiotaajuusyhteyden avulla. 
Radiotaajuusyhteys aktivoituu, kun syötät lähettimesi ainutkertaisen tunnuksen pumppuun ja 
aloitat CGM-jakson. Näin varmistetaan, että viestintäyhteys on ainoastaan tämän pumpun ja tämän 
lähettimen välillä. Aina kun vaihdat lähettimen, sinun on syötettävä uuden lähettimen tunnus 
pumppuun. Vastaavasti jos vaihdat pumppua, sinun on syötettävä nykyisen lähettimen tunnus 
uuteen pumppuun.

HUOMAA:
•    CGM-laitteiston menuoptiot eivät ole käytettävissä pumpun ollessa pysäytettynä.

•    Älä irrota lähetintä kelkasta ennen kuin otat sen käyttöön. Kun lähetin on kelkassa, se on unitilassa 
pariston virran säästämiseksi. Kun lähetin irrotetaan kelkasta ensimmäistä kertaa, se herää 
pysyvästi.

1. Alustavien määritysten tekemistä varten irrota lähetin kelkasta ja odota 10 minuuttia, kunnes 
lähetin kytkeytyy päälle ja on käyttövalmiina.

2. Vieritä PÄÄMENUSSA kohtaan “CGM” ja paina .

3. Vieritä kohtaan “Asetukset” CGM-Asetukset ja paina .

4. Vieritä kohtaan “Lähetin” ja paina .  
Näkyviin tulee Lähetin-näyttö, ja kohta “CGM-
asetukset” on korostettuna.

CGM-asetuks

CGM Menu

Äänet         
Kork.hälytys  
Mat.hälytys   
Nousunopeus   
Laskunopeus   
Kantaman ulk  
Lähetin

Lähetin

CGM-asetuks

S/N     # 0 0 0 0 0

PÄÄMENU 

Tila

Bolus         
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus     
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

CGM Menu

 Päämenu

Kalibroi VS   
Trendikaavio  
Aloita/Lopet  
Historia      
Asetukset

LUKU 2 – CGM-LAITTEISTON ASETUKSET
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LUKU 2 –  CGM-LAITTEISTON ASETUKSET

5. Vieritä “S/N#”-kenttään. Viimeinen numero on korostettuna. Vieritä 
ensimmäisen numeron kohdalle ja paina sitten , niin että ensimmäinen 
numero alkaa vilkkua.

HUOMAA:
•    Lähettimen tunnus on lähettimen alaosassa.

•    Lähettimen tunnuksen tulee alkaa joko numerolla 6 tai 7.

6. Syötä /  -näppäinten avulla lähettimen tunnuksen ensimmäinen 
numero/kirjain. Siirry seuraavaan numeroon painamalla  ja  
paina  uudelleen, niin että toinen numero alkaa vilkkua.

7. Toista nämä vaiheet, kunnes olet syöttänyt lähettimesi tunnuksen kaikki  
5 numeroa/kirjainta oikein. Paina , kun viimeinen numero on korostettuna.

8. Kohta “CGM-asetukset” korostuu. Jos sinun on muokattava juuri 
syöttämääsi lähettimen tunnusta, vieritä “S/N#”-kenttään ja syötä uudelleen 
oikea lähettimen tunnus. Kohdan “CGM-asetukset” ollessa korostettuna  
paina  palataksesi CGM-asetukset -näyttöön.

Lähetin

CGM-asetuks

S/N     # 6 8 7 A B

Lähetin

CGM-asetuks

S/N     # 6 8 7 A B

Lähetin

CGM-asetuks

S/N     # 6 0 0 0 0

HUOMAA: 
•    Jos syötät lähettimen tunnusta ensimmäistä kertaa, kaikki nollat (00000) näkyvät “S/N#”-kentässä.
•    Et voi syöttää lähettimen tunnusta, jos CGM-jakso on parhaillaan aktiivisena.
•    Voimassa olevan lähettimen tunnuksen syöttäminen ilman lähettimen/anturin kiinnittämistä 

saattaa laukaista tiettyjä CGM-varoituksia, -hälytyksiä ja -huomautuksia pumpussasi.

Lähetin

CGM-asetuks 

S/N     # 6 0 0 0 0

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   110 3/3/14   3:15 PM



111

LUKU 2 –  CGM-LAITTEISTON ASETUKSET

CGM-huomautusten asettaminen pumppuun

Voit asettaa pumpun näyttämään ja ilmaisemaan ääni- tai värinähälytyksiä, jos: 

•   CGM-lukemasi ovat tavoitealueen ulkopuolella.

•   CGM-lukemasi nousevat tai laskevat liian nopeasti.

•   Lähetin ei ole pumpun radiotaajuuden kantama-alueella.

•   On ilmennyt muita CGM-ongelmia, jotka vaativat huomiotasi. 

Joissakin CGM-asetuksissa voit myös valita “torkkuajan”. Torkkuaika saa pumpun hälyttämään uudelleen, 
kun on kulunut asetettu aika siitä, kun huomautus alunperin vahvistettiin, mikäli alkuperäisen hälytyksen 
aiheuttanutta syytä ei ole ratkaistu. Neuvottele terveydenhoitotiimisi kanssa itsellesi sopivimmista asetuksista. 

CGM-asetukset vaikuttavat siihen, kuinka ja koska pumppu hälyttää, sekä siihen, kuinka tiedot näkyvät CGM-
tieto- ja CGM-trendinäytöillä.

1. Vieritä PÄÄMENUSSA kohtaan “CGM” ja paina .

2. Vieritä kohtaan “Asetukset” ja paina . 

PÄÄMENU

Tila

Bolus         
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus     
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

CGM Menu

 Päämenu

Kalibroi VS   
Trendikaavio  
Aloita/Lopet  
Historia      
Asetukset

Voit asettaa pumpun hälyttämään 
seuraavista syistä: 

Pumpun äänet voidaan  
asettaa seuraavasti:

•   Korkea-hälytys •  Vain värinä (Vär.)

•   Matala-hälytys •  Piippaus alhaisella äänenvoimakkuudella (MAT) ja värinä

•   Nousunopeus •  Piippaus keskimääräisellä äänenvoimakkuudella (KES) ja värinä

•   Laskunopeus •  Piippaus suurella äänenvoimakkuudella (KOR) ja värinä (oletusasetus)

•   (Lähetin) kantaman ulkopuolella

•   Muu (hälytys/huomautus)

HUOMAA: Pumpussasi ei ole samanlaista “progressiivista” varoitusten ja hälytysten turvajärjestelmää 
CGM-toiminnoille kuin sillä on insuliinin annostelutoiminnoille.
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LUKU 2 –  CGM-LAITTEISTON ASETUKSET

3. Vieritä CGM-asetukset-näytössä kohtaan “Äänet” ja paina .

4. CGM-varoitusäänet-näytöllä korostuu “Korkea-hälytys”-kenttä.  
Paina , niin että korostus alkaa vilkkua. Valitse  ja  -näppäimillä 
haluamasi ääni tälle hälytykselle. Paina .

5. Toista vaihe 4 jäljellä oleville hälytyksille/huomautuksille (matala-hälytys, nousunopeus,  
laskunopeus, kantaman ulkopuolella, muu).

6. Kun olet valmis, vieritä kohtaan “CGM-asetukset” ja paina  palataksesi CGM  
asetukset-näyttöön.

CGM-hälytysten ja -huomautusten arvojen ja rajojen asettaminen

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä hälytyksiä ja huomautuksia sekä asettaa CGM-arvoja ja -rajoja 
seuraaville:

•   Korkea-hälytys 

•   Matala-hälytys

•   Nousunopeus

•   Laskunopeus

Voit myös asettaa “torkkuajan” korkea- ja matala-hälytyksille sekä (lähetin) kantaman ulkopuolella 
-hälytykselle. Katso seuraavilta sivuilta tarkemmat tiedot CGM-huomautuksista.

HUOMAA:
•    Jos otat hälytyksen tai huomautuksen pois käytöstä, sitä ei näy tai kuulu pumpussasi.

•    Et voi ottaa pois käytöstä CGM-varoitusta, joka näkyy tai kuuluu, jos viimeisin CGM-lukemasi  
on 3,1 mmol/L tai sen alle.

CGM-asetuks

CGM Menu

Äänet         
Kork.hälytys  
Mat.hälytys   
Nousunopeus   
Laskunopeus   
Kantaman ulk  
Lähetin

CGM-varoitus
Äänet

CGM-asetuks

KorkHälytys  
Mat.Hälytys  
Nousunopeus  
Laskunopeus  
Toim.alue    
Muu 

KOR
KOR
KOR
KOR
KOR
KOR
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Korkean ja matalan glukoosin hälytykset
Korkean tai matalan (glukoosin) hälytys näkyy tai kuuluu pumpussasi, jos viimeisin CGM-lukema on 
asetetulla rajalla tai asetettujen rajojen ulkopuolella.

1. Vieritä CGM-asetukset -näytöllä kohtaan “Korkea-hälytys”. Paina .

2. “Varoita, kun yli” -kentän ollessa korostettuna Korkea hälytys -näytöllä 
paina , niin että korostus alkaa vilkkua. Valitse /  -näppäimillä 
haluamasi taso korkea-hälytykselle ja paina . Korkea-hälytyksen voi 
asettaa välille 6,7 mmol/L ja 22,2 mmol/L (oletuksena on 11,1 mmol/L)  
1,1 mmol/L:n suuruisin välein. 

3. “Torkkuaika”-kenttä korostuu. Valitse /  -näppäimillä haluamasi 
torkkuaika korkea-hälytykselle ja paina . Torkkuajalla voit asettaa 
ajan, jonka kuluttua korkea-hälytys näkyy/kuuluu pumpussasi uudelleen 
siitä, kun olet hälytyksen alunperin vahvistanut, mikäli alkuperäisen 
hälytyksen aiheuttanutta syytä ei ole ratkaistu. Voit asettaa torkkuajaksi 
0–300 minuuttia (oletuksena on 0 minuuttia – ei uudelleen hälytystä) 
30 minuutin välein.

4. Vieritä “Päällä” -kenttään ja paina  siirtyäksesi muokkaustilaan. Päällä 
-asetus mahdollistaa sen, että korkea-hälytys näkyy tai kuuluu pumpussasi 
aina, kun viimeisin CGM-lukema nousee tälle tasolle tai sen yli. Jos valitset 
“Ei”, tämä toiminto on pois käytöstä, ja näin ollen korkea-hälytyksiä ei näy tai 
kuulu pumpussasi. Oletusasetuksena on “OK” – päällä.

5. Kun olet valmis, vieritä kohtaan “CGM-asetukset” ja paina  palataksesi CGM-   
asetukset -näyttöön.

Kork.hälytys

CGM-asetuks

Varoita kun 
      > 6,7 mmol/L
Torkkuaika
         0 min
Päällä?  
         OK

Kork.hälytys

CGM-asetuks

Varoita kun 
       > 6,7 mmol/L
Torkkuaika
         0 min
Päällä?
         OK

CGM-asetuks 

CGM Menu

Äänet         
Kork.hälytys  
Mat.hälytys   
Nousunopeus   
Laskunopeus   
Kantaman ulk  
Lähetin

Varoita kun 
       >  6,7 mmol/L
Torkkuaika
         0 min
Päällä?  
         OK

Kork.hälytys

CGM-asetuks
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Nousu- ja laskunopeuden hälytykset
Nousu- ja laskunopeuden hälytykset näkyvät tai kuuluvat pumpussasi, jos CGM-lukemat alkavat nous-
ta tai laskea yhtä nopeasti tai nopeammin kuin asetetut rajat.

1. Vieritä CGM-asetukset -näytöllä kohtaan “Nousunopeus”. Paina .

2. “Nousunopeus”-kentän ollessa korostettuna Nousunopeus-näytössä 
paina  aktivoidaksesi muokkaustilan (korostus vilkkuu). Valitse  

/  -näppäimillä haluamasi arvo nousunopeus-hälytykselle ja paina  
palataksesi CGM-asetukset- näyttöön. Voit asettaa nousunopeuden rajaksi 
joko 0,11 mmol/L minuutissa tai oletusarvon 0,17 mmol/L minuutissa. 

3. Vieritä kohtaan “Laskunopeus” CGM-asetukset -näyttöön ja toista edellä 
mainitut vaiheet laskunopeuden hälytykselle. Kun olet valmis, vieritä kohtaan 
“CGM-asetukset” ja paina  palataksesi CGM-asetukset -näyttöön. Voit 
asettaa laskunopeuden rajaksi joko 0,11 mmol/L minuutissa tai oletusarvon 
0,17 mmol/L minuutissa. 

HUOMAA: Voit ottaa nousu- ja laskunopeuden huomautukset käyttöön 
tai pois käytöstä (oletuksena on “OK” – päällä). Jos tämä toiminto on 
pois käytöstä, nousu- ja laskunopeuden hälytykset eivät näy tai kuulu 
pumpussasi.

Laskunopeus

CGM-asetuks

Varoita kun  
> 0,17 mmol/L/min

Päällä?
         OK

CGM-asetuks

CGM Menu

Äänet         
Kork.hälytys  
Mat.hälytys   
Nousunopeus   
Laskunopeus   
Kantaman ulk  
Lähetin

Nousunopeus

CGM-asetuks 

Varoita kun 
> 0,17 mmol/L/min

Päällä?
         OK

6. Vieritä kohtaan “Matala-hälytys” CGM-asetukset-näytössä ja toista 
edellä mainitut vaiheet (glukoosi) matala -hälytykselle. Voit asettaa matala-
hälytyksen välille 3,3 mmol/L ja 5,5 mmol/L (oletuksena on 4,4 mmol/L) 
0,5 mmol/L:n välein. Torkkuajaksi voit asettaa 0–300 minuuttia (oletuksena 
on 0 minuuttia – ei uudelleenhälytystä) 30 minuutin välein. Voit myös ottaa 
matala-hälytyksen joko käyttöön tai pois käytöstä (oletuksena on “Kyllä” – 
päällä). Kun olet valmis, vieritä kohtaan “CGM-asetukset” ja paina  
palataksesi CGM-asetukset-näyttöön.

HUOMAA: Tässä asetetut (glukoosin) korkea- ja matala -hälytykset näkyvät vaakasuorina viivoina 
kaavioissa, jotka sisältyvät CGM-trendinäyttöihin. Nämä tasot vaikuttavat myös CGM-tieto- ja CGM-
trendinäytöissä näkyvien trendinuolten värityksiin. Jos valitset näiden hälytysten ottamisen pois 
käytöstä, vaakasuoria viivoja ei näy trendikaavioissa, eivätkä hälytykset näy tai kuulu pumpussa. 
Katso osion II luvusta 6 tarkemmat tiedot CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöistä.

Mat.hälytys

CGM-asetuks

Varoita kun 
     <  4,4 mmol/L
Torkkuaika 
         60 min
Päällä? 
         OK

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   114 3/3/14   3:15 PM



115

LUKU 2 –  CGM-LAITTEISTON ASETUKSET

(Lähetin) kantaman ulkopuolella -huomautus
(Lähetin) kantaman ulkopuolella -hälytys näkyy tai kuuluu pumpussasi, jos lähettimesi ei ole pump-
pusi radiotaajuuden kantaman päässä (3,6 metriä).

1. Vieritä CGM-asetukset-näytöllä kohtaan “Kantaman ulkopuolella”.  
Paina .

2. “Torkkuaika”-kentän ollessa korostettuna Kantaman ulkopuolella 
-näytössä paina  aktivoidaksesi muokkaustilan (korostus vilkkuu). Valitse 

/ -näppäimillä haluamasi torkkuaika hälytykselle ja paina .  
Torkkuajalla voit asettaa ajan, jonka kuluttua kantaman ulkopuolella -hälytys 
näkyy tai kuuluu pumpussasi uudelleen siitä, kun olet hälytyksen alunperin 
vahvistanut, mikäli alkuperäisen hälytyksen aiheuttanutta syytä ei ole 
ratkaistu. Voit asettaa torkkuajaksi 21–201 minuuttia (oletuksena on 
30 minuuttia) 3 minuutin väliajoin.

3. Kun olet valmis, vieritä kohtaan “CGM-asetukset” ja paina  palataksesi CGM 
-asetukset -näyttöön.

HUOMAA: Voit ottaa kantaman ulkopuolella -hälytyksen käyttöön tai pois käytöstä (oletuksena on 
“OK” – päällä). Jos tämä toiminto on poissa käytöstä, kantaman ulkopuolella -hälytys  
ei näy tai kuulu pumpussasi.

CGM-asetuks 

CGM Menu

Äänet         
Kork.hälytys  
Mat.hälytys   
Nousunopeus   
Laskunopeus   
Kantaman ulk  
Lähetin

Kantaman ulk

CGM-asetuks 

Torkkuaika
         30 min

Päällä? 
         OK
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Voidaksesi käyttää Dexcom G4 PLATINUM -järjestelmää yhdessä Animas® Vibe™ -insuliinipumpun 
kanssa, tarvitset Dexcom G4 PLATINUM -anturin ja -lähettimen. Tarvitset myös VS-mittarin ja 
testiliuskoja kalibrointia ja hoitopäätösten tekoa varten. Kun anturi on pistetty kehoon ja kalibroitu, 
se mittaa ja näyttää jatkuvasti verensokerilukemiasi enintään 7 päivän ajan (166 tuntia 2-tuntisen 
käynnistysjakson jälkeen). Tässä luvussa kerrotaan, kuinka anturi ja lähetin kiinnitetään.

Yleistä anturista

Anturi on laite, joka mittaa jatkuvasti verensokeritasojasi. VS-mittarin avulla kalibroit anturin 
mittaamat verensokerilukemat. Lähetin kerää anturin lukemat ja lähettää ne pumppuun langatonta 
radiotaajuusteknologiaa (RF) käyttäen. Tämä tapahtuu 5 minuutin välein enintään 7 päivän ajan.

Yleistä lähettimestä

Lähetin lähettää anturista saamansa verensokeritiedot pumppuun. Anturi ja lähetin ovat 
vedenkestäviä, kun ne on asennettu oikein. Älä heitä lähetintä pois. Voit käyttää samaa lähetintä, 
vaikka vaihdat antureita.

Lähettimen lähetyskantama pumppuun on enintään 3,6 metriä ilman esteitä. Langaton yhteys ei 
toimi hyvin veden läpi, joten kantama saattaa olla huomattavasti lyhyempi ollessasi uima-altaassa, 
kylpyammeessa tai vesisängyssä. Lähettyvillä olevat metalliesineet ja lämpöpeitteet voivat myös 
haitata langatonta tiedonsiirtoa.

Lähettimen paristo kestää noin 6 kuukautta. Kun lähettimen pariston vähäisen varauksen varoitus 
tulee näkyviin pumpun näyttöön, vaihda lähetin mahdollisimman pian. Katso luvusta 10 osiossa II 
tiedot lähettimen pariston vähäisen varauksen varoituksesta.

Ennen kuin aloitat

m HUOMIO:	Antureita	on	säilytettävä	2–25	°C:n	lämpötilassa	säilyvyysaikansa	ajan.	Voit	
säilyttää antureita jääkaapissa, jos sen lämpötila on tämän lämpötila-alueen sisällä. Antureita ei 
saa säilyttää pakastimessa.

•  Huolehdi siitä, että pumpun paristossa on riittävästi käyttöaikaa, jotta pariston virta ei loppuisi 
kesken käytön. 

•  Tarkista, että päivämäärä ja kellonaika ovat pumpussasi oikein.

•  Huolehdi siitä, että pumppuusi on syötetty oikea lähettimen tunnus (katso luku 2 osiossa II).

•  Tarkista anturin pakkausmerkintöihin painettu Käytettävä mennessä -päivämäärä. Käytettävä 
mennessä -päivämäärä on muodossa VVVV-KK-PP. Anturi on pistettävä kehoon viimeistään sinä 
päivänä, joka on painettu anturin pakkausmerkintöihin.

•  Huolehdi siitä, että käytät VS-mittariasi valmistajan ohjeiden mukaisesti sen varmistamiseksi, että 
saat täsmällisiä verensokeriarvoja kalibrointia varten.

3LUKU 3 – ANTURIN JA LÄHETTIMEN KIINNITTÄMINEN
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Uuden anturin ja lähettimen kiinnittäminen
Katso anturin applikaattoria

Katso alla olevaa anturin applikaattorin kuvaa ennen uuden anturin käyttämistä.

Turvalukko

Kaulus

Anturikotelo

Vapautuskieleke

Lähettimen salpa

Applikaattorin säiliö  
(sisältää pienen neulan  
ja anturin)

Mäntä

1. Poista anturi pakkauksestaan.

•    Pese ja kuivaa kätesi huolellisesti.

•    Poista anturi varovasti pakkauksestaan. Tutki anturi huolellisesti sen varmistamiseksi, ettei se ole 
vaurioitunut.

•    Applikaattori on potilaskohtainen, kertakäyttöinen laite. Turvalukko estää sinua päästämästä 
neulasta vahingossa irti ennen kuin olet valmis. Applikaattorin ja anturin rakenne estävät niiden 
uudelleenkäytön.

m HUOMIO: Anturi on steriili avaamattomassa, ehjässä pakkauksessaan. Älä käytä anturia, jos 
sen steriili pakkaus on vaurioitunut tai auki.

•  Puhdista lähettimen pohja vedellä kostutetulla, puristetulla liinalla tai isopropyylipyyhkeellä.  
Aseta lähetin puhtaalle, kuivalle liinalle ja anna ilmakuivua 2–3 minuuttia.

•  Varmista, että pumpun aika vastaa VS-mittarin päivämäärää ja kellonaikaa.
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2. Valitse pistokohta 

Valitse anturin sijoituskohta:

• 18-vuotiaat tai sitä vanhemmat aikuiset: sijoita vatsalle (vartalon etupuolelle, vaihtoehto A). 

•  2–17-vuotiaat	lapset	ja	nuoret: sijoita vatsalle (vartalon etupuolelle, vaihtoehto A) tai istumalihasten 
yläosaan (vartalon takapuolelle, vaihtoehto B).

Muita anturin sijoituskohtia ei ole testattu.

Ihanteellinen anturikohta voidaan perustaa vartalotyypin, aktiviteetin, herkkyyksien ja muiden 
henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan. Kohdan voi valita vyötärön ylä- tai alapuolelta. Parhaat 
pistokohdat ovat yleensä ”nipistettävissä”. Vältä sellaisia kohtia, joissa anturia voidaan painaa tai 
hangata, esimerkiksi vyötärönauhan ja turvavyön alle tai lähelle napaa tai ylempiä istumalihaksia 
vyötärön/vyön kohdalla tai liian alhaalla istumalihaksissa, kun istut.

•    Valitse kohta, joka on vähintään 7,62 cm päässä pumpun pistokohdasta sekä siitä kohdasta, 
johon aiot piikittää insuliinia.

•    Vältä käyttämästä jatkuvasti samaa kohtaa. Vaihda anturin sijoituskohtia, äläkä käytä samaa 
kohtaa 2. eri anturille perätysten.

•    Anturin sijoituskohta saattaa olla tarpeen ajella paljaaksi, jotta tarra kiinnittyy tiukasti.

•   Huolehdi siitä, että anturin sijoituskohdassa iholla ei ole ihovoiteita, hajusteita eikä lääkeaineita. 
Puhdista ja kuivaa ihoalue ennen anturin sijoittamista.

m HUOMIO: Puhdista anturin pistoalueen iho paikallisella antimikrobisella liuoksella, kuten 
isopropyylialkoholilla, ennen anturin kiinnittämistä. Näin voit vähentää infektion mahdollisuutta. 
Älä kiinnitä anturia ennen kuin puhdistettu ihoalue on kuiva, jotta tarra tarttuu paremmin.

m HUOMIO:

•   Vaihda anturin sijoituspaikkaa kunkin anturin jälkeen, jotta iho pääsee paranemaan.

•   Vältä sellaisia ihoalueita, jotka altistuvat töytäisyille, työntämiselle tai puristumisille, alueita, 
joissa on arpia tai tatuointeja sekä ärtyneitä ihoalueita, sillä nämä eivät ole ihanteellisia 
kohtia glukoosin mittaamiseen.

•   Vältä insuliinin piikittämistä tai insuliinipumpun infuusiosetin asentamista lähemmäs kuin 
7,62	cm	päähän	anturista,	sillä	insuliini	saattaa	vaikuttaa	anturin	lukemiin.

Vartalon etupuoli, anturin sijoituskohta, 
vaihtoehto A (vähintään 2-vuotiaat)

Vartalon takapuoli, anturin sijoituskohta, 
vaihtoehto B (vain 2–17-vuotiaat)
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LUKU 3 –  ANTURIN JA LÄHETTIMEN KI INNITTÄMINEN

3. Aseta anturi paikalleen 

a.  Puhdista kohta ensin alkoholipyyhkeellä. Huolehdi siitä, että kohta on täysin puhdas ja kuiva 
ennen kuin pistät anturin kehoon. 

HUOMAA: Ihonvalmistelu- tai liimavalmisteiden  käyttö on valinnaista. Jos käytät valinnaista 
ihonvalmistelu- tai liimavalmistetta, aseta se iholle “donitsin” muotoon kohtaan, johon anturin 
liimatarra asetetaan. Työnnä anturi puhtaan ihon läpi donitsin keskeltä, jossa ei ole ihonvalmistelu- 
tai liimavalmistetta. Anna kuivua (iho voi tuntua tahmealta).

b.  Irrota tarran taustapaperi anturikotelosta taustapaperissa olevien valkoisten kielekkeiden avulla 
puolikas kerrallaan. Pitele anturia applikaattorin säiliöstä ja yritä olla koskematta tarrapintaan.

c.  Aseta anturi tasaisesti valitsemaasi kohtaan, navan vasemmalle tai oikealle puolelle. Varmista, 
että anturi on samansuuntaisesti kuin alla olevassa kuvassa. Älä aseta anturia pystysuoraan.

d.  Painele sormella tiukasti tarralapun päältä sen varmistamiseksi, että se on tasainen.

e.  Pitele applikaattorista. Vedä sitten turvalukko suoraan ulos applikaattorista, alla olevan kuvan 
nuolten osoittamaan suuntaan.

Irrota turvalukko

HUOMAA: Turvalukkoa voi käyttää myöhemmin lähettimen irrottamiseen. Pidä se tallessa, jotta sinun 
on helpompi irrottaa lähetin CGM-jakso päättyessä. Kun CGM-jakson on päättynyt, irrota lähetin 
noudattamalla osion II luvussa 9 mainittuja vaiheita.

Irrota tarran taustapaperi Kiinnitä anturi iholle
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LUKU 3 –  ANTURIN JA LÄHETTIMEN KI INNITTÄMINEN

4. Pistä anturi paikalleen

Kun olet asettanut anturin vatsallesi ja irrottanut turvalukon, olet valmis pistämään anturin paikalleen 
ihon alle. Pistä anturi ihon alle neljän alla olevan vaiheen (a–d) mukaisesti. 

a.  Voit puristaa ihoa toisella kädellä valkoisen tarran reunasta. Älä purista ihoa tarran 
keskikohdasta. Aseta toisen käden kaksi sormea applikaattorin säiliön kauluksen yläpuolelle 
niin, että ne ovat kevyesti kauluksen päällä.

b.  Aseta peukalo valkoiselle männälle. Paina mäntä kokonaan alas ja varmista, että se on 
samassa tasossa applikaattorin säiliön kanssa. Tulisi kuulua 2 naksahdusta. Tällä toiminnolla 
sisäänvientineula ja anturi työntyvät ihosi läpi.

“ 2 naksahdusta ”

Paina mäntä alas – Vie sisäänvientineula ja anturi ihon läpi

Painaessasi mäntää alas älä 
vedä kaulusta takaisin  
ylöspäin.

c.  Irrottaessasi anturin neulaa purista ihoa toisella kädellä. 
Aseta toisen käden kaksi sormea kauluksen alapuolelle. Pidä 
peukaloa kevyesti valkoisen männän päällä ja vedä kaulusta 
takaisinpäin peukaloa kohti, kunnes kuuluu 2 naksahdusta 
tai kaulusta ei pysty enää vetämään takaisinpäin. Näin anturi 
jää ihosi alle ja anturin neula irtoaa kehostasi.

d.  Irrota applikaattorin säiliö puristamalla anturikotelon 
molemmin puolin olevia kohojuovaisia vapautuskielekkeitä 
(kun puristat vapautuskielekkeiden etuosaa, kielekkeiden 
takaosa laajenee, jolloin voit vetää applikaattorin säiliön pois). 
Tämän vaiheen jälkeen ainoastaan anturikotelo jää kehoosi.

 •   Varmista, että lähettimen salpa on alhaalla (kehoasi vasten) 
applikaattorin säiliön irrottamista varten.

 •   Huolehdi siitä, että puristat vapautuskielekkeiden 
kohojuovaisen osan keskeltä.

 •   Puristaessasi vapautuskielekkeitä huojuta applikaattorin 
säiliötä eteenpäin, poispäin kehostasi.

Jos sinulla on ongelmia anturin pistämisessä, talleta anturi ja applikaattori ja ota yhteyttä paikalliseen 
Animas-jälleenmyyjään. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

“ 2 naksahdusta ”

Vedä kaulusta takaisin ylöspäin 
– Vedä neula pois

Irrota applikaattorin säiliö
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LUKU 3 –  ANTURIN JA LÄHETTIMEN KI INNITTÄMINEN

5. Kiinnitä lähetin

Kun olet pistänyt anturin ihon alle, sinun on napsautettava lähetin kiinni anturikoteloon. Kiinnitä 
lähetin alla olevien vaiheiden mukaisesti.

a.  Puhdista ja kuivaa lähettimen pohja kostealla liinalla tai alkoholipyyhkeellä ennen kutakin 
käyttöä. Huolehdi siitä, että ihosi ei kosketa lähettimen pohjassa olevia metallikaaria. Katso 
desinfiointiohjeet osion II luvussa 11. Varo naarmuttamasta lähettimen pohjaa, sillä vedenpitävä 
tiiviste saattaa vaurioitua.

b.  Aseta lähetin anturikoteloon tasainen puoli alaspäin.

c.  Voit puristaa ihoa toisella kädellä valkoisen tarran etureunasta.

 •   Pidä yhdellä sormella lähetintä paikallaan kiinnittäessäsi lähetintä anturikoteloon.

 •   Vedä lähettimen salpaa lähettimen yläpuolelle, 
jolloin lähetin napsahtaa paikalleen. Lähettimen tulee 
olla kokonaan anturikotelon päällä. Tulisi kuulua 
2 naksahdusta. Jos naksahduksia ei kuulu, lähetin ei 
välttämättä ole napsahtanut kunnolla kiinni. Voit nyt  
irrottaa nipistysotteesi tarran reunasta.

 •   Varmista, että lähetin on kunnolla kiinni liu'uttamalla etu- ja keskisormeasi anturikotelon siipien 
alla ja painamalla lähetintä alaspäin peukalollasi.

Asenna lähetin  
anturikoteloon

Lähettimen salpa

m VAROITUS: Joissakin tapauksissa anturit saattavat murtua. Jos anturi rikkoutuu, eikä 
mikään sen osa ole näkyvillä ihon yläpuolella, älä yritä irrottaa sitä. Hakeudu lääkäriin, jos 
pistokohdassa on tulehdusoireita – punaisuutta, turvotusta tai kipua. Jos kohdallesi osuu 
anturin rikkoutuminen, ilmoita siitä paikalliselle Animas-jälleenmyyjälle. Paikallisen Animas-
jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

Magneettikuvauksessa olleilla potilailla, joilla anturin johdin oli irronnut anturista ja jäänyt 
kehoon, ei in-vitro-testauksessa havaittu turvallisuusriskejä. Johdin ei ollut liikkunut eikä 
lämmennyt merkittävästi ja kuvantamisvirheitä oli ollut ainoastaan johtimen alueella. 

Pumppu ja metalliset infuusiosetit on poistettava ennen magneettikuvausta ja ne on jätettävä 
kuvantamishuoneen ulkopuolelle toimenpiteen ajaksi.
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LUKU 3 –  ANTURIN JA LÄHETTIMEN KI INNITTÄMINEN

Anturikotelon teippaaminen 
Anturikotelon tulee olla tiukasti kiinni ihossasi omalla tarrallaan. 
Jos tarra alkaa irrota tai repeillä, voit käyttää lisävahvistukseksi 
ihoteippiä (esim. Blenderm™, Tegaderm™, IV 3000, 3M-teippi). Jos 
käytät teippiä, teippaa vain sivuilla olevien tarralappujen päältä.  
teippaa lähettimen tai anturikotelon muoviosien päältä. Älä teippaa 
lähettimen tai anturikotelon muoviosien päältä. Älä teippaa 
anturikotelon alta tai jätä mitään ainesta siihen kohtaan ihoa, josta 
anturi pistetään. 

Anturi/lähetin ja vesi
Anturi kestää vettä käydessäsi suihkussa tai kylvyssä ja uidessasi, jos lähetin on kunnolla kiinni. 
Anturin on testattu olevan vedenkestävä upotettuna 2,44 metrin syvyyteen enintään 24 tunnin ajaksi.

m HUOMIO: Lähettimen lähetyskantama pumppuun on enintään 3,6 metriä ilman esteitä. 
Langaton yhteys ei toimi hyvin veden läpi, joten kantama saattaa olla huomattavasti lyhyempi 
ollessasi uima-altaassa, kylpyammeessa tai vesisängyssä. Lähettyvillä olevat metalliesineet 
ja lämpöpeitteet voivat myös haitata langatonta tiedonsiirtoa.

Irrota lähettimen 
salpa

m VASTA-AIHEET: Anturi ja lähetin on irrotettava ennen magneettikuvausta, 
tietokonetomografiaa ja diatermiahoitoja. Anturia ja lähetintä ei ole testattu magneetti- ja 
tietokonetomografiakuvausten eikä diatermiahoitojen aikana, eikä näin ollen niiden vaikutuksia 
turvallisuuteen tai suorituskykyyn ole tiedossa. 

Pumppu ja metalliset infuusiosetit on poistettava ennen magneettikuvausta ja ne on jätettävä 
kuvantamishuoneen ulkopuolelle toimenpiteen ajaksi.

d.  Pitele lähetintä paikallaan toisella kädellä. Irrota lähettimen salpa  
toisella kädellä pitelemällä salvan reunasta kiinni ja kiertämällä  
salpa nopeasti irti kehostasi.

HUOMAA:
•   Varmista, että kuulet 2 naksahdusta napsauttaessasi lähetintä  

paikalleen (katso vaihe c). Jos lähetin ei ole kunnolla paikallaan,  
yhteys anturiin saattaa olla huono ja nesteitä saattaa päästä lähettimen  
alle. Tämä saattaa johtaa epätäsmällisiin anturin verensokerilukemiin.

•  Älä irrota lähetintä anturikotelosta kotelon ollessa pistettynä ihoosi.
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CGM-laitteiston 2-tuntinen käynnistysjakso
Kun anturi on pistetty ihon alle ja lähettimen tunnus on syötetty pumppuun, voit aloittaa CGM-jakson. 
Kukin CGM-jakson kestää enintään 7 päivää (166 tuntia 2-tuntisen käynnistysjakson jälkeen), jonka 
kuluttua sinun on vaihdettava anturi ja aloitettava uusi CGM-jakson. 2-tuntisen käynnistysjakson 
aikana CGM-laitteisto tekee säätöjä, niin että se mukautuu kehosi biologiseen ympäristöön.

HUOMAA: Varmista, että olet irrottanut lähettimen telineestä ja odottanut 10 minuuttia, jotta se 
käynnistyy ja on käyttövalmiina.

1. Vieritä PÄÄMENUSSA kohtaan “CGM” ja paina .

2. Vieritä kohtaan “Aloita/Lopeta” ja paina .

HUOMAA: Jos jakso on parhaillaan aktiivisena ja “Aloita/Lopeta” on valittuna, 
siirryt Pysäytä CGM-jakso -näyttöön.

3. Vieritä kohtaan “Aloita” ja paina   2-tuntisen käynnistysjakson 
aloittamiseksi. Odota vähintään 8 sekuntia, jotta CGM-jakso alkaa, ennen 
kuin painat mitään muita pumpun näppäimiä. Jos sinun on peruutettava 
CGM-jakson aloitus, vieritä kohtaan “PERUUTA” ja paina  palataksesi CGM-
menu-näyttöön.

HUOMAA: Jos olet syöttänyt virheellisen lähettimen tunnuksen, saat 
kehotteen syöttää uudelleen oikea lähettimen tunnus.

Aloita CGM 

ALOITA
PERUUTA

Aloita CGM-   
anturijakso   

PÄÄMENU

Tila

Bolus         
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus     
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

CGM Menu

Päämenu

Kalibroi VS   
Trendikaavio  
Aloita/Lopet  
Historia      
Asetukset

CGM-varoitus

Syötä uusiID
Peruuta

Lähettimen
ID

ei kelpaa

4LUKU 4 – CGM-JAKSON ALOITTAMINEN
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LUKU 4 –  CGM-JAKSON ALOITTAMINEN

4. Kun valitset “Aloita”, näkyviin tulee CGM-varoitus-näyttö, joka muistuttaa, 
että hoitopäätöksiä ei kannata tehdä ainoastaan CGM-lukemien perusteella. 
Tee hoitopäätökset ja CGM-laitteiston kalibrointi aina sormenpäänäytteen 
avulla. Tämä varoitus tulee näkyviin joka kerran, kun aloitat uuden 2-tuntisen 
CGM-käynnistysjakson. Vahvista varoitus painamalla  ja jatka 2-tuntista 
käynnistysjaksoa eteenpäin. Painettuasi  siirryt CGM-trendinäytölle  
(katso osio II, luku 6).

Kun olet aloittanut CGM-jakson, voit seurata 2-tuntisen käynnistysjakson 
etenemistä pumpun CGM-tieto- ja -trendinäytöistä.

Jotta yhteys olisi paras mahdollinen, pidä pumppua korkeintaan 3,6 metrin 
etäisyydellä anturista/lähettimestä 2-tuntisen käynnistysjakson ajan. Voit 
tarkistaa laitteiden välisen yhteyden painamalla pumpun kontrastinäppäintä/
CGM-pikanäppäintä  pumpun ollessa unitilassa, jolloin näkyviin tulee 
yksi CGM-tietonäytöistä (katso osio II, luku 6). Jos näkyvissä on CGM-
trendinäyttö, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy varjostettu laatikko, 
joka ilmaisee CGM-käynnistysjakson etenemisen. CGM-jakso alkaa siten, 
että laatikko on kokonaan varjostettu, ja varjostettu alue pienenee asteittain 
2-tuntisen käynnistysjakson kuluessa. Varjostettu laatikko näkyy myös CGM-
tietonäytöllä.

Vastaavasti CGM-trendinäytön kaavioalue on aluksi varjostettu kokonaan tummanharmaalla, mutta 
alue pienenee asteittain 2-tuntisen käynnistysjakson kuluessa. Katso osion II luvusta 6 tarkemmat 
tiedot CGM-trendinäytöstä. 

Jos -symboli tulee näkyviin CGM-tieto- tai -trendinäytölle ja/tai jos 
pumppu näyttää Lähetin kantaman ulkopuolella -varoituksen, laitteet eivät 
ole yhteydessä keskenään. Vahvista varoitus painamalla .

Määritä CGM-yhteyden vika seuraavasti:

•    Tarkista, että pumppu ja anturi/lähetin ovat 3,6 metrin sisällä toisistaan. 
Jos ne eivät ole, siirrä ne lähemmäksi toisiaan. Odota noin 5–10 minuuttia 
nähdäksesi, ilmestyykö varjostettu laatikko näkyviin CGM-tieto- tai 
-trendinäytölle (  häviää).

•    Pumppu ja anturi/lähetin saattavat kadottaa yhteyden, jos ne ovat lähellä muita metalliesineitä, tai 
jos olet uima-altaassa tai kylpyammeessa, vesisängyssä tai käytät lämpöpeittoa.

•    Jos varoitusnäyttö tulee uudelleen näkyviin, varmista, että olet syöttänyt pumppuun oikean 
lähettimen tunnuksen.

•    Katso osion II luvusta 12 tietoja CGM-yhteyteen liittyvien ongelmien vianmäärityksestä.

•    Jos oikea tunnus on syötetty, ja varoitusnäyttö ilmestyy yhä uudelleen, ota yhteyttä paikalliseen 
Animas-jälleenmyyjään. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™-
insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

HUOMAA: Aloitettuasi uuden anturin jakson, verensokerilukemia saa vasta, kun 2-tuntinen 
käynnistysjakso on päättynyt ja olet tehnyt alustavat kalibroinnit (katso seuraava sivu).

3:06 
1 hr

22.5

5.0

2.5

12.5

15.0

17.5

20.5

10.0

7.5

CGM-varoitus

Vahvista

Käytä aina      
  sormenpää-    
  VS-mittausta  
  hoito-        
  päätöksissä    
     ja CGM-ka-      
  libroinnissa  

CGM-varoitus

Vahvista

 Lähetin  
    kantaman    
    ulkopuolella 
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Jotta CGM-laitteistosi toimisi moitteettomasti, saat kehotteen kalibroida sen sormenpäänäytteiden 
tuloksilla aika ajoin CGM-jakson aikana. Tarkemmin sanottuna sinun on oltava valmiina 
ottamaan sormenpäänäyte markkinoilla yleisesti myynnissä olevalla VS-mittarilla ja syöttämään 
verensokeritulokset pumppuun 5 minuutin kuluessa kehotteen saamisesta. Kalibroinnin 
tarkoituksena on saada anturin lukemat vastaamaan viitteenä olevan VS-mittarin lukemia anturin 
suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Vaaditut kalibroinnit ovat seuraavat:

•  Käynnistyskalibrointi – 2-tuntisen käynnistysjakson päättyessä.

•  Kalibroinnin päivitys – vähintään kerran 12 tunnissa koko CGM-jakson ajan.

•  Uudelleenkalibrointi – saattaa olla tarpeen, jos pumppu ei hyväksy jotakin käynnistyskalibroinnissa 
tai kalibroinnin päivityksessä syötettyä sormenpäänäytteen arvoa.

Kun otat CGM-kalibrointiarvoja VS-mittarilla:

•  Käytä aina sormenpäänäytettä.

•  Älä käytä muita näytteenottokohtia (esim. kämmentä tai kyynärvartta).

•  Käytä kunkin CGM-jakson kalibrointeihin aina samaa VS-mittaria.

•  Älä vaihda VS-mittaria kesken CGM-jakson.

•  Noudata VS-mittarin ohjeita verensokerin mittauksesta.

•  On tärkeää noudattaa oikeita verensokerin mittausmenetelmiä täsmällisten kalibrointiarvojen 
ja CGM-laitteiston suorituskyvyn varmistamiseksi. Saatat huomata muutaman sekunnin viiveen 
näytössä välittömästi sen jälkeen, kun olet syöttänyt CGM-kalibrointiarvon. Tämä on normaalia, sillä 
kalibrointiarvoa käsitellään.

m VAROITUS: Anturisi glukoosilukemat eivät välttämättä ole täsmällisiä, jos suoritat 
kalibroinnin harvemmin kuin kerran 12 tunnissa.

m HUOMIO: CGM-laitteiston kalibroimiseksi sinun on syötettävä täsmällinen VS-mittarin 
näyttämä VS-arvo 5 minuutin kuluessa huolellisesti suoritetusta VS-mittauksesta. Jos syötät 
virheellisiä VS-arvoja tai arvoja, joiden ottamisesta on kulunut yli 5 minuuttia, anturi voi näyttää 
epätäsmällisiä lukemia.

m VASTA-AIHEET: Jos nautit asetaminofeenia (parasetamolia) sisältäviä lääkkeitä anturin 
käytön aikana, anturin näyttämät lukemat saattavat olla virheellisesti todellista korkeampia. 
Virheen suuruus riippuu kehossasi aktiivisena olevasta asetaminofeenin (parasetamolin) 
määrästä. 

5LUKU 5 – CGM-LAITTEISTON KALIBROINTI
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Kalibrointi CGM-laitteiston 2-tuntisen käynnistysjakson yhteydessä
Kun CGM-laitteiston 2-tuntinen käynnistysjakso päättyy, saat kehotteen 
syöttää 2 erillistä sormenpäänäytteen arvoa pumppuun. Vahvista varoitus 
painamalla .

1. Vieritä kohtaan “Kalibroi VS” CGM-menu-näytöllä ja paina .

2. “VS-arvo” -kenttä korostuu ja alkaa vilkkua VS-kalibrointinäytöllä.  
Syötä /  -näppäimillä ensimmäiset 2 sormenpäänäytteen arvoa.  
Paina . “PERUUTA” korostuu. Vieritä kohtaan “KALIBROI” ja paina . 
Jos sinun on peruutettava VS-arvo, vieritä kohtaan “PERUUTA” ja paina . 
Kummassakin tapauksessa palaudut CGM-menu-näyttöön.

HUOMAA: VS-kalibrointinäytöllä oleva arvo alkaa 6,7 mmol/L:sta, kun 
kalibroit ensimmäisen kerran, ja senhetkisestä (nykyinen) CGM-lukemasta 
myöhemmissä kalibroinneissa.

3. Syötä toinen VS-arvo toistamalla vaihe 2. 

HUOMAA: Insuliinin annostelun pysäyttäminen CGM-laitteiston 2-tuntisen käynnistysjakson aikana ei 
vaikuta alustavaan kalibrointijaksoon, ja CGM-jakso säilyy aktiivisena.

CGM-laitteiston 12 tunnin kalibrointipäivitys
CGM-laitteisto vaatii, että suoritat kalibroinnin päivityksen vähintään kerran 12 tunnissa 
sormenpäänäytteen arvolla, jonka syötät pumppuun. Kalibroinnin päivitys on välttämätöntä sen 
varmistamiseksi, että anturin lukemat pysyvät täsmällisinä ja ovat lähellä VS-mittarisi lukemia. Voit 
syöttää VS-arvon milloin tahansa noudattamalla edellisessä kohdassa, Kalibrointi CGM-laitteiston 
2-tuntisen käynnistysjakson yhteydessä, mainittuja vaiheita. Mikä tahansa sormenpäänäytteen 
arvo, jonka olet syöttänyt pumppuun ezCarb- ja ezBG-boluslaskentojen aikana, voi toimia 
VS-arvona kalibroinnin päivitykselle (katso osio I, luku 10). Voit suorittaa CGM-laitteiston 12 tunnin 
kalibrointipäivityksen helposti syöttämällä yhden sormenpäänäytteen arvon.

Jos unohdat syöttää VS-arvon 12 tunnin kuluessa, saat kehotteen tehdä 
niin. Vahvista varoitus painamalla  ja noudata VS-arvon syöttämisestä 
annettuja ohjeita. CGM-varoitus -näyttö tulee näkyviin yhä uudelleen niin 
kauan, kunnes syötät uuden sormenpäänäytteen VS-arvon, joka hyväksytään 
kalibrointia varten.

CGM-varoitus

Vahvista

Syötä VS

Kalibroi VS

KALIBROI      
PERUUTA 

6,7
mmol/L

CGM Menu

Päämenu 

Kalibroi VS   
Trendikaavio  
Aloita/Lopet  
Historia      
Asetuksett

CGM-varoitus

Vahvista

Syötä kaksi    
   aloitus-VS:a
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CGM-uudelleenkalibrointi

Kun syötät sormenpäänäytteen VS-arvon kalibroinnin päivitystä varten, CGM-
laitteisto tarkistaa, kuinka hyvin se toimii verrattuna VS-mittarin tuloksiin. 
Suorittaessasi kutakin kalibroinnin päivitystä saatat saada kehotteen 
uuden sormenpäänäytteen VS-arvon syöttämisestä. Saatat myös saada 
kehotteen uuden sormenpäänäytteen VS-arvon syöttämisestä 2-tuntisen 
käynnistysjakson aikana.

Kehotteen ilmestyessä vahvista varoitus painamalla  ja noudata VS-arvon 
syöttämisestä annettuja ohjeita. Saat muistutuksia kelvollisen VS-arvon 
syöttämisestä, kunnes arvo hyväksytään uudelleenkalibrointia varten.  
näkyy CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöissä nykyisen CGM-lukemasi sijaan, kunnes 
VS-arvo on hyväksytty. Voit myös lopettaa CGM-jakson (katso losio II, luku 8), jos 
uudelleenkalibroitaessa arvojen syöttäminen epäonnistuu toistuvasti.

HUOMAA: 
•  Älä syötä VS-arvoa CGM-laitteiston kalibrointia varten, jos  tai  näkyy pumpun CGM-

tieto- tai CGM-trendinäytössä (katso osio II, luku 6). Se merkitsee, että pumppu ja lähetin/anturi 
eivät ole yhteydessä toisiinsa. Katso osion II luvusta 12 tietoja CGM-laitteiston kalibrointiin liittyvien 
ongelmien vianmäärityksestä.

•  Mitä tahansa VS-arvoa, jonka syötät pumpun ezBG- tai ezCarb-ominaisuutta käyttäen, voidaan 
käyttää CGM-laitteiston kalibroinnin päivitykseen/uudelleenkalibrointiin. Jos haluat käyttää CGM-
laitteiston kalibrointiin käytettyä VS-arvoa, valitse kehotteen saatuasi “Kyllä” ja paina .

CGM-varoitus

Vahvista

Syötä VS

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   129 3/3/14   3:15 PM



130

LUKU 5 –  CGM-LAITTEISTON KALIBROINTI

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   130 3/3/14   3:15 PM



131

VS-mittari, jolla mitataan verensokeriarvoja sormesta, antaa tiedon verensokeritasosta vain yhdellä 
hetkellä (kuin pysäytyskuvana). Pumpun ilmaisemien CGM-tietojen avulla voit kuitenkin seurata 
glukoositasosi muutosnopeutta ja -suuntaa (kuin videokuvana).

Anturi on kosketuksissa ihonalaisiin nesteisiin, ei verenkiertoon. Anturi laskee glukoosilukeman 
näistä nesteistä, kun kalibroit CGM-laitteistosi. Glukoosilukema saattaa siis erota siitä arvosta, jonka 
saat VS-mittarilla sormesta.

Aktiivisen jakson aikana lähettimesi lähettää CGM-lukemia pumppuusi 5 minuutin välein. Voit katsoa 
ja analysoida CGM-tietoja pumpun CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöistä. CGM-lukemat välillä 2,2 ja  
22,2 mmol/L näkyvät todellisena arvona CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöissä. 22,2 mmol/L ylittävät 
CGM-lukemat näkyvät symbolina   (korkea) ja 2,2 mmol/L alittavat CGM-lukemat näkyvät 
symbolina  (matala) CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöissä.

Näiltä näytöiltä saat tärkeää tietoa nykyisistä ja aiemmista CGM-lukemistasi, esimerkiksi nousevatko 
(glukoosi) lukemat korkea -hälytyksen yläpuolelle tai laskevatko ne matala -hälytyksen alapuolelle ja 
nouseeko tai laskeeko glukoositasosi liian nopeasti. On tärkeää keskittyä pumpun ilmaisemiin CGM-
trendeihin ja muutosnopeuteen, eikä ainoastaan yksittäiseen CGM-lukemaan. Katso osion II luvusta 2 
tietoja CGM-asetuksista, jotka vaikuttavat siihen, kuinka tiedot näkyvät CGM-tieto- ja  
CGM-trendinäytöissä.

m VAROITUS: 

•		VS-mittarista	saamaasi	VS-arvoa	tulee	käyttää	hoitopäätösten	tekoon,	esimerkiksi	siihen,	
kuinka	paljon	insuliinia	on	pistettävä.	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturi	ja	-lähetin	eivät	korvaa	
VS-mittaria. Mittarin VS-arvot voivat erota anturin lukemista. Anturin ja lähettimen antamat 
ja pumpun trendikaaviona näyttämät glukoosin muutokset sekä niiden suunnat ja nopeudet 
tarjoavat lisätietoa, jotta sinun olisi helpompi tehdä diabeteksen hoitoon liittyviä päätöksiä.

•			Korkeaan	ja	matalaan	glukoosiin	liittyviä	oireita	ei	tule	jättää	huomiotta.	Jos	anturin	lukemat	
eivät vastaa oireitasi, mittaa verensokerisi VS-mittarilla.

•			Jos	CGM-lukemat	puuttuvat,	luota	VS-mittarin	antamiin	tuloksiin.

6

m HUOMIO: Insuliinin annostelun ollessa pysäytettynä CGM-jakso säilyy aktiivisena, mutta 
CGM-lukemia ei kerätä eikä näytetä. Heti kun insuliinin annostelu jatkuu, CGM-lukemien 
tallennus ja näyttö alkaa uudestaan.

LUKU 6 – CGM-TIETOJEN KATSOMINEN PUMPUSTA

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   131 3/3/14   3:15 PM



132

LUKU 6 –  CGM-TIETOJEN KATSOMINEN PUMPUSTA

CGM-tietonäyttö
CGM-tietonäytöltä näet tilannekatsauksen 
verensokerisi nykyisestä tilasta. Kullakin 
CGM-tietonäytöllä näkyy pumpun senhetkinen 
aika, oma senhetkinen CGM-lukemasi, 
mahdolliset jäljellä olevat bolusinsuliinit 
(ilmaistaan näytöllä lyhenteenä “IOB”) sekä 
trendinuolet, jotka ilmaisevat, kuinka nopeasti 
verensokeritasosi nousee tai laskee.

Katso seuraavilla sivuilla olevista kaaviokuvista 
kunkin CGM-tietonäytöllä mahdollisesti 
näkyvän symbolin merkitys.

Esimerkki CGM-
trendinäytöstä

Nykyinen aika

Trendinuoli*

Kaavion aika-jakso

Korkea (glukoosi) 
hälytystaso
(näkyy, kun tämä  
hälytys on otettu  
käyttöön pumpussa).

Matala (glukoosi)  
hälytystaso
(näkyy, kun tämä  
hälytys on otettu  
käyttöön pumpussa).

Viimeisin CGM-lukema

Nykyinen 
CGM-lukema†

3:06 
1 hr

7,5
mmol/LÜÜ

22,5

5,0

2,5

12,5

15,0

17,5

20,5

10,0

7,5

CGM-
lukemat 
kuluneelta 
tunnilta*

Esimerkki CGM-tietonäytöstä

12:34 

IOB   5,54U

7,9
mmol/L

Trendinuoli*Nykyinen aika

Nykyinen 
CGM-
lukema†

*  CGM-trendinäytöllä näkyvät trendinuolet (CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöillä) sekä CGM-tiedot (lukemat) on 
ilmaistu eri värein, joilla on oma merkityksensä. Selitykset trendinuolista ja niiden värien merkityksestä 
löytyvät seuraavilta sivuilta.

†  CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöillä saattaa nykyisen CGM-lukemasi tilalla näkyä symboli. Näiden symbolien 
selitykset löytyvät seuraavilta sivuilta.

CGM-trendinäyttö
CGM-trendinäytöltä näet 
yksityiskohtaisemman kuvauksen 
glukoositasosi tilasta. Se sisältää graafisen 
näytön CGM-lukemistasi valitsemanasi 
ajanjaksona (1, 3, 6, 12, tai 24 tuntia). 
Kullakin CGM-trendinäytöllä näkyvät myös 
pumpun nykyinen aika, viimeisin CGM-
lukemasi, (glukoosi) korkea- ja matala 
-hälytysten asetukset sekä trendinuolet, jotka 
ilmaisevat, kuinka nopeasti glukoositasosi 
nousee tai laskee. 

Katso seuraavilla sivuilla olevista 
kaaviokuvista kunkin CGM-trendinäytöllä 
mahdollisesti näkyvän symbolin merkitys. 
Aktiivisen CGM-jakson aikana pääset CGM-
trendinäytölle painamalla kontrastinäppäintä/
CGM-pikanäppäintä  pumpun 
herättämiseksi.

Pumpun ollessa unitilassa kontrastinäppäimen/CGM-pikanäppäimen  painallus herättää pumpun, 
ja näkyviin tulee se CGM-tieto- tai -trendinäyttö, joka näkyi viimeksi ennen pumpun siirtymistä 
unitilaan.

Bolusinsuliinia 
jäljellä
(määrä näkyy vain, 
jos Bolusinsuliinia 
jäljellä -toiminto on 
aktivoitu pumpussa)
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CGM-tieto- ja CGM-trendinäyttöjen nuolet ja värikoodit
HUOMAA: Värikoodit koskevat CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöillä näkyviä trendinuolia sekä CGM-
trendinäytöillä näkyviä CGM-tietoja (lukemia).

Trendinuolet
Nämä nuolet ilmaisevat, nouseeko vai laskeeko glukoositasosi ja millä nopeudella.

Symboli Tila

 Nousee nopeasti: Glukoositasosi nousee nopeammin kuin 0,17 mmol/L minuutissa.

 Nousee: Glukoositasosi nousee 0,11–0,17 mmol/L minuutissa.

 Nousee hitaasti: Glukoositasosi nousee 0,06–0,11 mmol/L minuutissa.

 Vakaa: Glukoositasosi on vakaa (nousee/laskee enintään 0,06 mmol/L minuutissa).

 Laskee hitaasti: Glukoositasosi laskee 0,06–0,11 mmol/L minuutissa.

 Laskee: Glukoositasosi laskee 0,11–0,17 mmol/L minuutissa.

 Laskee nopeasti: Glukoositasosi laskee nopeammin kuin 0,17 mmol/L minuutissa.

Ei nuolta 
(nuolia)

Ei tietoa muutosnopeudesta: CGM-laitteisto ei pysty laskemaan, kuinka nopeasti 
glukoositasosi nousee tai laskee.

Värikoodit

Punaiset nuolet (tai punaiset CGM-tiedot CGM-trendinäytöillä) ilmaisevat, että viimeisin CGM-
lukemasi oli pumppuusi asetetun (glukoosi) korkea -hälytyksen tasolla tai sen yläpuolella.

Vihreät nuolet (tai vihreät CGM-tiedot CGM-trendinäytöillä) ilmaisevat, että viimeisin CGM-lukemasi 
oli pumppuusi asetetun (glukoosi) korkea- ja matala -hälytyksen välillä.

Siniset nuolet (tai siniset CGM-tiedot CGM-trendinäytöillä) ilmaisevat, että viimeisin CGM-lukemasi  
oli pumppuusi asetetun (glukoosi) matala -hälytyksen tasolla tai sen alapuolella.

HUOMAA:
•   Trendinuolia ei näy, jos CGM-lukemat “puuttuvat” CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöiltä (katso tämän 

luvun kohta Puuttuvat CGM-lukemat).

•  Jos trendinuolet puuttuvat, mutta arvelet verensokeritasosi nousevan tai laskevan, tarkista 
verensokerisi sormenpäänäytteellä. On tärkeää käyttää trendinuolitietoja yhdessä CGM-
trendinäyttöjen kaavioiden kanssa.

•  Älä ryhdy toimenpiteisiin ainoastaan trendinuolitietojen perusteella: Käytä trendinuolten lisäksi 
CGM-trendinäyttöjen kaavioiden antamia tietoja ja VS-mittarisi tuloksia tietoon perustuvien 
hoitopäätösten tekemiseen. 
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Symbolit, jotka saattavat näkyä senhetkisen CGM-lukemasi sijaan 
Nämä symbolit saattavat näkyä senhetkisen CGM-lukemasi sijaan CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöillä. 

Symboli Tila

Aktiivista CGM-jaksoa ei ole.

Anturi pistettiin ihon alle viimeisten 30 minuutin sisällä. 
CGM-lukemia ei ole saatavilla.

Anturi pistettiin ihon alle viimeisten 30–60 minuutin sisällä. 
CGM-lukemia ei ole saatavilla.

Anturi pistettiin ihon alle viimeisten 60–90 minuutin sisällä. 
CGM-lukemia ei ole saatavilla.

Anturi pistettiin ihon alle viimeisten 90–120 minuutin sisällä. 
CGM-lukemia ei ole saatavilla.

Anturivirhe 0. Odota 15 minuuttia ja syötä sitten pumppuun vähintään 
yksi sormenpäänäytteen VS-arvo uudelleenkalibrointia varten.

Anturivirhe 1. Odota 1 tunti ja syötä sitten pumppuun vähintään yksi  
sormenpäänäytteen VS-arvo uudelleenkalibrointia varten.

Sormenpäänäytteen VS-arvoja tarvitaan kalibrointia varten.

CGM-lukemaa ei voida näyttää tällä kertaa.

Pumpun ja lähettimen välillä ei ollut yhteyttä viimeksi kuluneiden  
5 minuutin aikana.

Viimeisin CGM-lukema oli korkeampi kuin 22,2 mmol/L.

Viimeisin CGM-lukema oli alhaisempi kuin 2,2 mmol/L.
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CGM-tieto- ja CGM-trendinäyttöihin siirtyminen CGM-valikosta

1. Vieritä PÄÄMENUSSA kohtaan “CGM” ja paina .

2. Vieritä kohtaan “Trendikaavio” ja paina .

3. Näkyviin tulee viimeisin CGM-trendinäyttö tai -tietonäyttö (jos olet juuri herättänyt pumpun 
näytön). Vieritä /  -näppäimillä läpi 1, 3, 6, 12 ja 24 h CGM-trendinäyttöjen ja sitten CGM-
tietonäyttöön. CGM-trendinäytöillä näkyvät CGM-lukemat (tiedot) alkavat oikealta (viimeisimmät 
tiedot) ja jatkuvat vasemmalle (vanhimmat tiedot). CGM-trendinäytöiltä näet, millä tasoilla 
glukoositasosi on ollut ja mihin se on suuntaamassa. Palaa CGM-menu-näyttöön  
painamalla  ollessasi CGM-tietonäytössä tai missä tahansa CGM-trendinäytössä.

PÄÄMENU

Tila

Bolus         
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus     
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

CGM Menu

Päämenu

Kalibroi VS   
Trendikaavio  
Aloita/Lopet  
Historia      
Asetukset

3:06 
1 hr

7,5
mmol/LÜÜ

22,5

5,0

2,5

12,5

15,0

17,5

20,5

10,0

7,5

3:06 
3 hrÜÜ7,5

mmol/L
22,5

5,0

2,5

12,5

15,0

17,5

20,5

10,0

7,5

3:06
6 hrÜÜ7,5

mmol/L
22,5

5,0

2,5

12,5

15,0

17,5

20,5

10,0

7,5

3:06 

IOB   2,25U

7,5
mmol/L

3:06
24 hrÜÜ7,5

mmol/L
22,5

5,0

2,5

12,5

15,0

17,5

20,5

10,0

7,5

3:06
12 hrÜÜ7,5

mmol/L
22,5

5,0

2,5

12,5

15,0

17,5

20,5

10,0

7,5
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(Glukoosi) korkea/matala -hälytykset sekä nousu- ja laskunopeuden 
hälytykset
(Glukoosi) korkea/matala -hälytykset ilmoittavat, kun CGM-lukemasi jää pumppuun asetettujen 
tasojen ulkopuolelle. (Muutoksen) nousu- ja laskunopeuden hälytykset ilmoittavat, kun CGM-
lukemasi nousevat tai laskevat nopeammin kuin pumppuun asetetut rajat. Voit ottaa nämä hälytykset 
ja huomautukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä ja muokata tasot ja rajat itsellesi sopiviksi 
terveydenhuollon ammattilaisen suositusten perusteella (katso osio II, luku 2). CGM-tieto- ja CGM-
trendinäytöissä näkyvien tietojen lisäksi nämä hälytykset ja huomautukset ovat toinen keino ilmaista 
glukoositasosi nousu tai lasku vaarallisen korkealle tai matalalle.

HUOMAA: Tässä kohdassa kerrotut CGM-hälytykset eivät ole samat kuin MATALA VS ja KORKEA VS 
-hälytykset, jotka näkyvät/kuuluvat pumpussasi, jos syötät alhaisemman kuin 3,9 mmol/L tai korke-
amman kuin 13,9 mmol/L verensokeriarvon. 

m VAROITUS: 

•			VS-mittarista	saamaasi	VS-arvoa	tulee	käyttää	hoitopäätösten	tekoon,	esimerkiksi	siihen,	
kuinka	paljon	insuliinia	on	pistettävä.	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturi	ja	-lähetin	eivät	korvaa	
VS-mittaria. Mittarin VS-arvot voivat erota anturin lukemista. Anturin ja lähettimen antamat 
ja pumpun trendikaaviona näyttämät glukoosin muutokset sekä niiden suunnat ja nopeudet 
tarjoavat lisätietoa, jonka avulla sinun on helpompi tehdä diabeteksen hoitoon liittyviä 
päätöksiä.

•			Korkeaan	ja	matalaan	glukoosiin	liittyviä	oireita	ei	tule	jättää	huomiotta.	Jos	anturin	lukemat	
eivät vastaa oireitasi, mittaa verensokerisi VS-mittarilla.

CGM-varoitus

Vahvista

Glukoositaso   
    ylittää        
    ylärajan

CGM-varoitus

Vahvista

Glukoositaso  
   alittaa      
   alarajan 

CGM-varoitus

Vahvista

Glukoositaso  
laskee     
liian     
nopeasti

CGM-varoitus

Vahvista 

Glukoositaso  
nousee     
liian     
nopeasti 

Korkea (glukoosi) 
-hälytys

Matala (glukoosi) 
-hälytys

Laskunopeus-hälytys Nousunopeus-hälytys

Yllä esitetyissä neljässä tapauksessa insuliinin annostelu ja CGM-jakso jatkuvat. Jatka  
painamalla , mutta valmistaudu tekemään korkean tai matalan verensokerin hoitotoimi 
terveydenhuollon ammattilaisen suositusten mukaisesti.

Ylimääräinen CGM-hälytys näkyy tai kuuluu pumpussasi, jos viimeisin CGM-
lukemasi on 3,1 mmol/L tai alle sen. Hälytyksen raja on kiinteä, eikä sitä voi 
muuttaa tai ottaa pois käytöstä. Saat uuden hälytyksen 30 minuutin välein, 
jos nykyinen CGM-lukemasi pysyy 3,1 mmol/L:ssa tai alle sen.

Katso osion II luvusta 10 tarkemmat tiedot pumpussasi näkyvistä/kuuluvista 
CGM-hälytyksistä ja -huomautuksista.

CGM-varoitus

Vahvista

Glukoositaso
 on
 alle
 3,1 mmol/L
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LUKU 6 –  CGM-TIETOJEN KATSOMINEN PUMPUSTA

Puuttuvat CGM-lukemat

Saatat ajoittain havaita, että CGM-lukemia “puuttuu” CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöiltä. 
“Puuttuminen” merkitsee sitä, että pumppu ei vastaanottanut tai tunnistanut yhtä tai useampaa CGM-
lukemaa, eikä niitä näin ollen voi näyttää. Tunnistat “puuttuvat” tiedot symbolista, joka tulee näkyviin 
viimeisimmän CGM-lukemasi ja trendinuol(t)en sijaan, tai siitä, että CGM-trendikaavioita katsellessasi 
niissä näkyy tyhjiä kohtia (ei tietoja).

Näin voi käydä, jos:

•  Pumppu ja anturi/lähetin eivät ole yhteydessä toisiinsa.

•  Pumppu ei tunnista anturin/lähettimen signaalia.

•  Pumppu odottaa, että syötät sormenpäänäytteen arvon uudelleenkalibrointia varten.

•  CGM-lukemaa ei voida näyttää.

Puuttuvat CGM-lukemat – -symboli tulee näkyviin senhetkisen  
CGM-lukeman sijaan

Jos -symboli tulee näkyviin joko CGM-tietonäytölle tai CGM-
trendinäytölle, pumppu ei ole saanut viimeisintä CGM-lukemaa anturista/
lähettimestä. Tämä johtuu todennäköisimmin siitä, että pumppu ja anturi/
lähetin eivät ole radiotaajuuden kantama-alueella.

Koeta siirtää pumppu ja anturi/lähetin lähemmäksi toisiaan ja odota 
vähintään 10 minuuttia seuraavan CGM-lukeman vastaanottamista. 
Varmista myös, että pumppuun on syötetty oikea lähettimen tunnus. 

Pumppu ja anturi/lähetin saattavat kadottaa yhteyden, jos olet uima-altaassa tai kylpyammeessa, 
vesisängyssä, käytät lämpöpeittoa tai jos lähettyvillä on metalliesineitä. Jos -symboli ei katoa 
näytöltä, CGM-lukemien vastaanotossa pumpulle on yhä ongelmia. Ota yhteyttä paikalliseen Animas-
jälleenmyyjään avun saamiseksi. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

HUOMAA:
Jos näet -symbolin CGM-lukeman sijaan, ylimääräisten sormenpäänäytteiden ottaminen ja niiden 
arvojen syöttäminen pumppuun eivät johda uusien CGM-lukemien ilmestymiseen näytölle: Kaikki 
pumppuun -symbolin näkyvissä ollessa syötetyt sormenpäänäytteiden arvot jätetään huomiotta.

12:34 

IOB   5,54U

ANT

m VAROITUS:

•			VS-mittarista	saamaasi	VS-arvoa	tulee	käyttää	hoitopäätösten	tekoon,	esimerkiksi	siihen,	
kuinka	paljon	insuliinia	on	pistettävä.	Dexcom	G4	PLATINUM	-anturi	ja	-lähetin	eivät	korvaa	
VS-mittaria. Mittarin VS-arvot voivat erota anturin lukemista. Anturin ja lähettimen antamat 
ja pumpun trendikaaviona näyttämät glukoosin muutokset sekä niiden suunnat ja nopeudet 
tarjoavat lisätietoa, jonka avulla sinun on helpompi tehdä diabeteksen hoitoon liittyviä 
päätöksiä.

•			Korkeaan	ja	matalaan	glukoosiin	liittyviä	oireita	ei	tule	jättää	huomiotta.	Jos	anturin	lukemat	
eivät vastaa oireitasi, mittaa verensokerisi VS-mittarilla.

•			Jos	CGM-lukemat	puuttuvat,	luota	VS-mittarin	antamiin	tuloksiin.
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LUKU 6 –  CGM-TIETOJEN KATSOMINEN PUMPUSTA

Puuttuvat CGM-lukemat – -symboli tulee näkyviin senhetkisen CGM-lukeman 
sijaan

Aina, kun -symboli näkyy joko CGM-tieto- tai CGM-trendinäytössä, 
pumppu ei ole tunnistanut anturista/lähettimestä saamaansa CGM-lukemaa. 

Varmista, että anturi on hyvin kiinni ihossasi, eikä mikään (esim. vaate 
tai turvavyö) hankaa anturikoteloa vasten. Varmista, että lähetin on 
napsautettuna kiinni anturikoteloon sen molemmilta puolilta.

HUOMAA: 

•			  saattaa näkyä CGM-tieto- tai CGM-trendinäytöllä useita tunteja. Ota 
yhteyttä paikalliseen Animas-jälleenmyyjään avun saamiseksi, jos  
näkyy näytöllä yhä usean tunnin jälkeen. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän 
yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

•			Jos näet -symbolin CGM-lukeman sijaan, ylimääräisten 
sormenpäänäytteiden ottaminen ja niiden arvojen syöttäminen pumppuun 
eivät johda uusien CGM-lukemien ilmestymiseen näytölle: Kaikki 
pumppuun -symbolin näkyvissä ollessa syötetyt sormenpäänäytteiden 
arvot jätetään huomiotta.

Joskus -ongelma ratkeaa itsestään ja CGM-jaksosi jatkuu näyttäen CGM-
lukemia. Toiset ongelmat taas saattavat olla niin vakavia, että ne johtavat 
anturivikaan, jolloin CGM-tapahtumasi keskeytyy. Jos näin käy, pumpun 
näytölle tulee näkyviin ilmoitus. Pumppu jatkaa insuliinin annostelua 
anturiviasta huolimatta. Kun olet vahvistanut varoituksen painamalla , ota 
yhteyttä paikalliseen Animas-jälleenmyyjään avun saamiseksi. Paikallisen 
Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun 
mukana toimitetussa potilaskortissa.

12:34 

IOB   5,54U

???

CGM-varoitus

Vahvista

Vika CGM:n
anturissa
Insuliinin    
annostelu     
jatkuu

CGM-varoitus

Vahvista

 CGM-jakso     
    pysäytetty  

3:06
1 hr???

22,5

5,0

2,5

12,5

15,0

17,5

20,5

10,0

7,5
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LUKU 6 –  CGM-TIETOJEN KATSOMINEN PUMPUSTA

Puuttuvat CGM-lukemat – -symboli tulee näkyviin senhetkisen  
CGM-lukeman sijaan

Aina, kun näet -symbolin joko CGM-tieto- tai CGM-trendinäytössä, 
pumppu vaatii, että syötät sormenpäänäytteen arvon kalibroinnin päivitystä 
tai uudelleenkalibrointia varten. 

Näkyviin tulee myös CGM-varoitusnäyttö, joka muistuttaa sinua syöttämään 
sormenpäänäytteen arvon.

Noudata sormenpäänäytteen syöttämisestä annettuja ohjeita (katso osio II, luku 5). Syötettyäsi 
sormenpäänäytteen arvon CGM-lukeman tulisi välittömästi ilmestyä näyttöön ja CGM-lukemien tulisi 
jälleen alkaa päivittyä 5 minuutin välein. Jos CGM-lukemaa ei heti tule näyttöön, noudata mahdollista 
näyttökehotetta ja lue ohjeet varoituksiin, hälytyksiin ja huomautuksiin liittyvästä vianmäärityksestä 
osion II luvusta 10. 

-symboli pysyy CGM-tieto- ja CGM-trendinäytöllä, kunnes kalibroinnin päivitys/
uudelleenkalibrointi on onnistunut. Pumppu alkaa jälleen näyttää CGM-lukemia tai jatkaa niiden 
näyttämistä.

12:34

IOB   5,54U

BG

CGM-varoitus

Vahvista

Syötä VS
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LUKU 6 –  CGM-TIETOJEN KATSOMINEN PUMPUSTA
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Voit tarkastella joitakin CGM-historiatietueita pumpultasi tai voit seurata, tarkastella ja analysoida 
pumpun CGM-historiaa tietokoneella yhteensopivaa diabeteksen hallintaohjelmaa käyttäen. 

CGM-jakson aloitushistoria
Tämä valinta näyttää tämänhetkisen (nykyisen) CGM-jaksosi aloituspäivämäärän ja -kellonajan.

HUOMAA: CGM-jakson aloitushistoria on käytettävissä vain, jos CGM-jakso on sillä hetkellä 
aktiivinen.

1. Vieritä päävalikossa kohtaan “CGM” ja paina .

2. Vieritä kohtaan “Historia” ja paina .

3. Paina  “Jakson alku” ollessa korostettuna CGM-historia -näytössä.

Nykyisen CGM-jaksosi aloituspäivämäärä ja -kellonaika näkyvät näytössä. 
Ainoastaan viimeisimmän (nykyisen) jakson aloitustietoja voi katsella. Voit 
palata CGM-historia -näyttöön miltä tahansa Jakson aloitustiedot -näytöltä 
korostamalla kohdan “CGM-historia” ja painamalla .

CGM-historia

CGM Menu

Jakson alku   
Viim. VS-kal  
Varoitukset

CGM-jakso

CGM-historia

Tietue 1
   17 Jou 2010

 12:17
Kulunut aika:
   0pv, 4hr, 11m
Jäljellä:
   6pv, 19h, 49m

PÄÄMENU

Tila

Bolus         
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus    
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

CGM Menu

Päämenu

Kalibroi VS   
Trendikaavio  
Aloita/Lopet  
Historia      
Asetukset

7LUKU 7 – CGM-HISTORIANÄYTÖT
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LUKU 7  –  CGM-HISTORIANÄYTÖT

Viimeisimmän VS-kalibroinnin historia
Tämä valinta näyttää pumppuusi syötetyn viimeisimmän VS-kalibroinnin päivämäärän, kellonajan ja 
arvon.

1. Vieritä CGM-historia-näytöllä kohtaan “Viimeisin VS-kal”. Paina .

Viimeisimmän VS-kalibroinnin arvo, päivämäärä ja kellonaika tulevat näkyviin 
näytölle. Ainoastaan viimeisimmän (nykyisen) VS-kalibroinnin tietoja voi 
katsella. Voit palata CGM-historia -näytölle miltä tahansa VS-kalibrointi 
-näytöltä korostamalla kohdan “CGM-historia” ja painamalla .

Jos aktiivista CGM-jaksoa ei ole, näkyviin tulee CGM-huomautus 
muistuttamaan sinua.

CGM-historia

CGM Menu

Jakson alku   
Viim. VS-kal  
Varoitukset

CGM VS-kalib

CGM-historia

BG        5,7 

    mmol/L

Tietue 1
   17 Jou 2010

 14:52

CGM-huom

CGM-jakso ei
aktiivinen
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LUKU 7  –  CGM-HISTORIANÄYTÖT

CGM-huomautushistoria
Tämä valinta näyttää viimeisten 300 CGM-huomautusten päivämäärän ja kellonajan sekä 
huomautuskoodin ja kuvauksen.

1. Vieritä CGM-historia-näytöllä kohtaan “Varoitukset”. Paina .

Näkyviin tulee CGM-varoitus -näyttö ja kohta “CGM-historia” on korostettuna. 
Viimeisin CGM-huomautus ja sen päivämäärä, kellonaika, koodi ja kuvaus 
näytetään. 

2. Jos haluat katsella muiden hälytysten tietoja, vieritä ensin näytön 
ylälaidassa olevaan “Tietue”-kenttään ja paina  , niin että tietueen 
numeron korostus alkaa vilkkua. Vieritä sitten muiden CGM-hälytysten 
tietueisiin /  -näppäimillä.

Voit palata CGM-historianäyttöön miltä tahansa Huomautustietue-näytöltä korostamalla kohdan 
“CGM-historia” ja painamalla .

CGM-varoit 

CGM-historia

Tietue 1
   17 Jou 2010
           12:17
2 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Lähetin 
 Ei signaalia

CGM-historia

CGM Menu

Jakson alku   
Viim. VS-kal  
Varoitukset 

CGM-varoit

CGM-historia

Tietue 1
   17 Jou 2010
           12:17 
2 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Lähetin 
 Ei signaalia
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LUKU 7  –  CGM-HISTORIANÄYTÖT
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CGM-jakson	päättyminen	ennen	7	päivän	umpeutumisaikaa

Voit päättää CGM-jakson milloin tahansa ennen sen oletettua umpeutumisaikaa.

1. Vieritä PÄÄMENUSSA kohtaan “CGM” ja paina .

2. Vieritä kohtaan “Aloita/Lopeta” ja paina .

8
Kunkin CGM-jakson tulee kestää enintään 7 päivää (168 tuntia, mukaan lukien 2-tuntinen 
käynnistysjakso), jonka kuluttua sinun on vaihdettava anturi ja aloitettava uusi CGM-jakso. Voit myös 
lopettaa CGM-jakson aiemmin, tai CGM-jakso saattaa päättyä anturivian vuoksi itsestään ennen kuin 
7 päivää on kulunut.

Anturin käyttöajan umpeutuminen

Kun anturin käyttöajan umpeutumiseen on kuusi tuntia, pumppu 
alkaa muistuttaa siitä, että CGM-jakso on pian umpeutumassa. Saat 
muistutuksen, kun aikaa on jäljellä 6 tuntia, 2 tuntia ja 30 minuuttia. 
Vahvista muistutukset painamalla .

Tämän ajan pumppu jatkaa yhä CGM-lukemien vastaanottamista. Kun 
viimeiset 30 minuuttia ovat kuluneet, saat ilmoituksen, että CGM-jakso on 
päättynyt. Vahvista CGM-varoitus painamalla , jolloin palaat CGM-menu 
-näyttöön. Et enää saa CGM-lukemia pumppuusi ennen kuin olet vaihtanut 
anturin ja aloittanut uuden CGM-jakson (katso osio II, luku 4).

PÄÄMENU 

Tila

Bolus         
CGM           
Pysäyt/Käynn  
Historia      
Perus     
Asetukset     
Täyttö/Pal

Alkuun

CGM Menu

Päämenu

Kalibroi VS   
Trendikaavio  
Aloita/Lopet  
Historia      
Asetukset 

CGM-varoitus

Vahvista

Anturi
vanhentunut

CGM-jakso 
päättyy

CGM-varoitus

Vahvista

CGM-jakso
päättyy

06:00

LUKU 8 – CGM-JAKSON PÄÄTTYMINEN
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LUKU 8 –  CGM-JAKSON PÄÄTTYMINEN

3. Kohdan “LOPETA” ollessa korostuneena Lopeta CGM -näytöllä paina .

Pumpun näytölle tulee ilmoitus, että olet pysäyttänyt CGM-jakson. 
Muutaman sekunnin kuluttua palaudut CGM-menu -näyttöön.

HUOMAA:
CGM-jakson pysäyttäminen ei pidennä anturin käyttöikää yli 7 päivän. Anturin jakso päättyy 7 päivän 
kuluttua siitä, kun olet aloittanut CGM-jakson.

Anturin käyttöiän ennenaikainen päättyminen

Joissakin tapauksissa CGM-jakso saattaa päättyä ennen kuin 7 päivän jakso on kokonaan kulunut. 
Katso osion II luvusta 10 tarkemmat tiedot anturivian varoituksista, jotka saattavat tulla näkyviin 
pumppuun.

m VAROITUS: Joissakin tapauksissa anturit saattavat murtua. Jos anturi rikkoutuu, eikä 
mikään sen osa ole näkyvillä ihon yläpuolella, älä yritä irrottaa sitä. Hakeudu lääkäriin, jos 
pistokohdassa on tulehdusoireita – punaisuutta, turvotusta tai kipua. Jos kohdallesi osuu 
anturin rikkoutuminen, ilmoita siitä paikalliselle Animas-jälleenmyyjälle. Paikallisen Animas-
jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

Magneettikuvauksessa olleilla potilailla, joilla anturin johdin oli irronnut anturista ja jäänyt 
kehoon, ei in-vitro-testauksessa havaittu turvallisuusriskejä. Johdin ei ollut liikkunut eikä 
lämmennyt merkittävästi, ja kuvantamisvirheitä havaittiin ainoastaan johtimen alueella. 

Pumppu ja metalliset infuusiosetit on poistettava ennen magneettikuvausta ja ne on jätettävä 
kuvantamishuoneen ulkopuolelle toimenpiteen ajaksi.

Lopeta CGM

LOPETA
PERUUTA

 Lopeta CGM-   
 anturijakso   

CGM-huom

Käyttäjä    
  päättänyt    
  CGM-jakson
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Turvalukko
(applikaattorista)

Anturikotelon 
kielekkeet

Poistonuoli

Anturikotelon urat

Anturikotelon 
turvalukko 
naksautettuna 
paikalleen

Kunkin CGM-jakson päätteeksi sinun on irrotettava lähetin ja anturi.

Anturin irrottaminen

Kun irrotat anturia, huolehdi siitä, että vedät anturikotelon ulos lähettimen yhä ollessa kiinnitettynä. 
Irrota varovasti anturikotelon tarralappu iholtasi. Näin anturi ponnahtaa ulos.

m VAROITUS: Joissakin tapauksissa anturit saattavat murtua. Jos anturi rikkoutuu, eikä 
mikään sen osa ole näkyvillä ihon yläpuolella, älä yritä irrottaa sitä. Hakeudu lääkäriin, jos 
pistokohdassa on tulehdusoireita – punaisuutta, turvotusta tai kipua. Jos kohdallesi osuu 
anturin rikkoutuminen, ilmoita siitä paikalliselle Animas-jälleenmyyjälle. Paikallisen Animas-
jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

Magneettikuvauksessa olleilla potilailla, joilla anturin johdin oli irronnut anturista ja jäänyt 
kehoon, ei in-vitro-testauksessa havaittu turvallisuusriskejä. Johdin ei ollut liikkunut eikä 
lämmennyt merkittävästi, ja kuvantamisvirheitä havaittiin ainoastaan johtimen alueella. 

Pumppu ja metalliset infuusiosetit on poistettava ennen magneettikuvausta ja ne on jätettävä 
kuvantamishuoneen ulkopuolelle toimenpiteen ajaksi.

Lähettimen irrottaminen

Kun olet saanut anturikotelon pois keholtasi, sinun on irrotettava lähetin (älä hävitä lähetintä). Voit 
irrottaa lähettimen jommalla kummalla seuraavista tavoista:

Tapa 1
Kun turvalukko on irrotettu applikaattorista, sitä voidaan käyttää työkaluna lähettimen irrottamisessa. 

1. Aseta anturikotelo pöydälle. 

2. Pitele kiinni turvalukon pyöreästä reunasta.

3. Huolehdi siitä, että turvalukon pykäläreuna on alaspäin (päinvastaiseen suuntaan kuin 
irrotusnuoli) alla olevan kuvan mukaisesti:

4. Aseta pykäläreunat siten, että ne painautuvat yhteen anturikotelossa olevan lähettimen leveän 
reunan kanssa. Paina turvalukkoa alaspäin, kunnes et enää pysty painamaan. Lähetin pulpahtaa ulos 
anturikotelosta.

5. Ota lähetin pois, puhdista se ja aseta se säilöön viileään ja kuivaan paikkaan seuraavaa CGM-
jaksoasi varten.

9LUKU 9 – ANTURIN JA LÄHETTIMEN IRROTTAMINEN
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LUKU 9 –  ANTURIN JA LÄHETTIMEN IRROTTAMINEN

Tapa 2
Jos et säilyttänyt turvalukkoa, voit levittää anturikotelon takana (siinä reunassa, joka on lähinnä 
anturikotelon siivekkeitä) olevia kielekkeitä helposti sormin. Lähetin pulpahtaa ulos anturikotelosta.

HUOMAA:

•			Älä irrota lähetintä anturikotelosta kotelon ollessa kiinnitettynä ihoosi.

•			Älä hävitä lähetintä. Sen voi käyttää uudelleen. Samaa lähetintä voi käyttää anturijaksoissa, kunnes 
lähettimen pariston käyttöikä on kulunut loppuun.

•			Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta asianmukaiset ohjeet elektroniikkaromua (lähetin) ja 
verta sisältävien komponenttien (anturi ja applikaattori) hävittämiseksi.
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10
Pumpussasi EI OLE samanlaista “progressiivista” varoitusten ja hälytysten turvajärjestelmää CGM-
toiminnoille kuin sillä on insuliinin annostelutoiminnoille. Katso osion I luvusta 11 tarkemmat tiedot 
progressiivisesta varoitusten ja hälytysten turvajärjestelmästä pumpun sellaisille hälytyksille, jotka 
eivät liity CGM-toimintoihin.

Tässä luvussa tarkastellaan niitä CGM-toimintoihin liittyviä varoituksia ja huomautuksia, jotka näkyvät 
ja kuuluvat pumpussasi. Katso osion I luvusta 11 tarkemmat tiedot niistä varoituksista, hälytyksistä ja 
huomautuksista, jotka liittyvät insuliinin annosteluun pumpullasi.

Jos CGM-huomautuksia, -varoituksia ja -hälytyksiä ilmenee samanaikaisesti useita, pumppu näyttää 
tärkeimmän ensin. Kun ensisijaisin tila on kuitattu (näytöllä oleva), seuraavaksi tärkein huomautus, 
hälytys tai varoitus on näytöllä, kunnes se kuitataan. Kukin huomautus, hälytys ja/tai varoitus on 
kuitattava erikseen, kunnes kaikki samanaikaisesti ilmenneet tilat on kuitattu.

Tässä luvussa kuvatut CGM-varoitukset ja -hälytykset koskevat vain Dexcom G4 PLATINUM -anturia ja 
-lähetintä, joka on osa Animas® Vibe™ -järjestelmää. Ne eivät koske muita Dexcom CGM -järjestelmiä.

CGM-varoitus

Vahvista

Syötä kaksi    
  aloitus-VS:a 

Varoitus: 2-tuntisen käynnistysjakson kalibrointiin vaaditaan  
2 VS-arvoa

Syy Yhtään VS-arvoa ei ole syötetty pumppuun 
2-tuntisen käynnistysjakson jälkeen.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso ei ala.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
se vahvistetaan ja toimenpiteisiin ryhdytään.

Toimenpide

Vahvista painamalla . Ota 2 sormenpäänäytettä 
ja syötä niiden arvot pumppuun. Älä syötä 
sormenpäänäytteen arvoa, jos  tai  näkyy 
CGM-trendi- tai -tietonäytöllä.

Ääni/värinä

Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein, kunnes vahvistetaan. 
Kun vahvistettu, torkkuaika 15 minuuttia. Ei 
asteittaista voimistumista.

LUKU 10 –  CGM-LAITTEISTON TURVAJÄRJESTELMÄ  
JA HUOMAUTUKSET

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   149 3/3/14   3:16 PM



150
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CGM-varoitus

Vahvista

Syötä VS

Varoitus: VS-arvo kalibroinnin päivitystä varten

Syy Yhtään VS-arvoa ei ole syötetty pumppuun 
viimeisten 12 tunnin kuluessa.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan ja toimenpiteisiin ryhdytään.

Toimenpide

Vahvista painamalla . Ota sormenpäänäyte 
ja syötä sen arvo pumppuun. Älä syötä 
sormenpäänäytteen arvoa, jos  tai  näkyy 
CGM-trendi- tai -tietonäytöllä. 

Ääni/värinä
Mykkä (ei piippausta/värinää). Kun vahvistettu, 
torkkuaika 15 minuuttia. Ei asteittaista 
voimistumista.

CGM-varoitus

Vahvista

Syötä vielä  
   toinen     
   aloitus-    
   VS-arvo

Varoitus: Toinen VS-arvo vaaditaan 2-tuntisen käynnistysjakson 
kalibrointia varten

Syy
Vain toinen kahdesta vaaditusta VS-arvosta on 
syötetty pumppuun 2-tuntisen käynnistysjakson 
jälkeen.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso ei ala.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan ja toimenpiteisiin ryhdytään.

Toimenpide

Vahvista painamalla . Ota sormenpäänäyte 
ja syötä sen arvo pumppuun. Älä syötä 
sormenpäänäytteen arvoa, jos  tai  näkyy 
CGM-trendi- tai -tietonäytöllä.

Ääni/värinä

Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset-menun 
optioissa), 3 minuutin välein, kunnes vahvistetaan. 
Kun vahvistettu, torkkuaika 15 minuuttia. Ei 
asteittaista voimistumista.
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CGM-varoitus

Vahvista

Käytä aina      
  sormenpää-    
  VS-mittausta  
   hoito-        
  päätöksissä    
     ja CGM-ka-      
  libroinnissa

Varoitus: Tee hoitopäätökset ja CGM-laitteiston kalibrointi 
sormenpäänäytteen avulla.

Syy Tulee näkyviin kunkin CGM-jakson aluksi.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide
Vahvista painamalla . Ota sormenpäänäyte 
ennen kuin säädät insuliiniannosta, syöt, harrastat 
liikuntaa tai teet hoitopäätöksiä. 

Ääni/värinä Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset-menun 
optioissa), kerran. Ei asteittaista voimistumista.

CGM-varoitus

Vahvista 

Syötä VS

Varoitus: VS-arvo tarvitaan uudelleenkalibrointia varten

Syy
Syötettyä VS-arvoa ei ole hyväksytty 
käynnistysjakson kalibroinnissa tai kalibroinnin 
päivityksessä.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu, mutta 
CGM-tietokatkoksia saattaa esiintyä.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan ja toimenpiteisiin ryhdytään.

Toimenpide

Vahvista painamalla . Ota uusi sormenpäänäyte 
ja syötä sen arvo pumppuun. Saat muistutuksia 
kelpaavan VS-arvon syöttämisestä niin kauan, 
kunnes arvo hyväksytään uudelleenkalibrointia 
varten. Älä syötä sormenpäänäytteen arvoa, jos 

 tai  näkyy CGM-trendi- tai -tietonäytöllä.

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein 3 tuntiin asti tai kunnes 
vahvistetaan. Ei asteittaista voimistumista.
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CGM-varoitus

Vahvista

CGM-jakso
päättyy

02:00

Varoitus: CGM-jakso umpeutuu 2 tunnin kuluttua

Syy Nykyistä CGM-jaksoa on jäljellä 2 tuntia ennen kuin 
7-päiväinen jakso päättyy.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti

Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan. Joka kerran, kun pumppu herätetään, 
näyttö näyttää todellisen jäljellä olevan ajan eikä 
alkuperäistä 2 tuntia, joka näkyi, kun varoitus tuli 
näkyviin ensimmäisen kerran.

Toimenpide Vahvista painamalla . Vaihda anturi 2 tunnin 
kuluessa ja aloita uusi CGM-jakso.

Ääni/värinä Mykkä (ei piippausta/värinää), kerran. Ei asteittaista 
voimistumista.

CGM-varoitus

Vahvista

CGM-jakso
päättyy

06:00

Varoitus: CGM-jakso umpeutuu 6 tunnin kuluttua

Syy Nykyistä CGM-tapahtumaa on jäljellä 6 tuntia ennen 
kuin 7-päiväinen jakso päättyy.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti

Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan. Joka kerran, kun pumppu herätetään, 
näyttö näyttää todellisen jäljellä olevan ajan eikä 
alkuperäistä 6 tuntia, joka näkyi, kun varoitus tuli 
näkyviin ensimmäisen kerran.

Toimenpide Vahvista painamalla . Vaihda anturi 6 tunnin 
kuluessa ja aloita uusi CGM-jakso.

Ääni/värinä Mykkä (ei piippausta/värinää), kerran. Ei asteittaista 
voimistumista.
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CGM-varoitus

Vahvista

Anturi
vanhentunut 

CGM-jakso    
päättynyt 

Varoitus: CGM-jakso umpeutunut

Syy Nykyinen CGM-jakso on umpeutunut.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso päättyy.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Vaihda anturi ja aloita uusi 
jakso.

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein 3 tuntiin asti tai kunnes 
vahvistetaan. Ei asteittaista voimistumista.

CGM-varoitus

Vahvista

CGM-jakso
päättyy

00:30

Varoitus: CGM-jakso umpeutuu 30 minuutin kuluttua

Syy Nykyistä CGM-jaksoa on jäljellä 30 minuuttia ennen 
kuin 7-päiväinen jakso päättyy.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti

Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan. Joka kerran, kun pumppu herätetään, 
näyttö näyttää todellisen jäljellä olevan ajan eikä 
alkuperäistä 30 minuuttia, joka näkyi, kun varoitus 
tuli näkyviin ensimmäisen kerran.

Toimenpide Vahvista painamalla . Vaihda anturi 30 minuutin 
kuluessa ja aloita uusi CGM-jakso.

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein 3 tuntiin asti tai kunnes 
vahvistetaan. Ei asteittaista voimistumista.
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CGM-varoitus

Vahvista

Glukoositaso  
   alittaa      
   alarajan 

Varoitus: Glukoositaso on alle (glukoosi) matala -hälytysrajan

Syy Viimeisin CGM-lukema on sama kuin pumppuun 
asetettu raja tai sen alle.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Tarkista verensokeritaso 
sormenpäänäytteellä.

Ääni/värinä

Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein, kunnes vahvistetaan. 
Kun vahvistettu, torkku käyttäjän valitseman 
torkkuajan kuluttua.  
Ei asteittaista voimistumista.

CGM-varoitus

Vahvista

Glukoositaso   
    ylittää        
    ylärajan

Varoitus: Glukoositaso on yli (glukoosi) korkea -hälytysrajan

Syy Viimeisin CGM-lukema on sama kuin pumppuun 
asetettu raja tai sen yli.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Tarkista verensokeritaso 
sormenpäänäytteellä.

Ääni/värinä

Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein, kunnes vahvistetaan. 
Kun vahvistettu, torkku käyttäjän valitseman 
torkkuajan kuluttua.  
Ei asteittaista voimistumista.
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CGM-varoitus

Vahvista 

Glukoositaso  
nousee     
liian     
nopeasti 

Varoitus: Glukoositaso nousee nousunopeuden rajaa nopeammin

Syy CGM-lukemat nousevat yhtä nopeasti tai nopeammin 
kuin pumppuun asetettu nousunopeuden raja. 

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Tarkista verensokeritaso 
sormenpäänäytteellä.

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein 3 tuntiin asti tai kunnes 
vahvistetaan. Ei asteittaista voimistumista. 

CGM-varoitus

Vahvista

Glukoositaso  
laskee     
liian     
nopeasti

Varoitus: Glukoositaso laskee laskunopeuden rajaa nopeammin

Syy CGM-lukemat laskevat yhtä nopeasti tai nopeammin 
kuin pumppuun asetettu laskunopeuden raja.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Tarkista verensokeritaso 
sormenpäänäytteellä.

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein 3 tuntiin asti tai kunnes 
vahvistetaan. Ei asteittaista voimistumista.
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CGM-varoitus

Vahvista

 Lähetin  
    kantaman    
    ulkopuolella 

Varoitus: Pumppu ja anturi/lähetin eivät ole radiotaajuuden 
kantama-alueella

Syy

Pumppu ja anturi/lähetin eivät ole 3,6 metrin päässä 
toisistaan. Pumppu ei pysty vastaanottamaan CGM-
lukemia, eikä anturi/lähetin pysty vastaanottamaan 
VS-arvoja kalibrointia varten.

Seuraus
Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-tietokatkos sen 
ajanjakson aikana, jolloin laitteet eivät olleet 
radiotaajuuden kantama-alueella.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Siirrä laitteet lähemmäksi 
toisiaan ja odota 10 minuuttia.

Ääni/värinä

Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein, kunnes vahvistetaan. 
Kun vahvistettu, torkku käyttäjän valitseman 
torkkuajan kuluttua. Ei asteittaista voimistumista.

CGM-varoitus

Syötä uusiID
Peruuta

Lähettimen
ID

ei kelpaa

Varoitus: Lähettimen tunnus virheellinen

Syy Pumppuun syötetty lähettimen tunnus ei kelpaa.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso ei ala.

Viesti Näkyy, kunnes vahvistetaan tai kunnes pumppu 
siirtyy unitilaan.

Toimenpide

Paina  syöttääksesi uudelleen oikean tunnuksen 
tai valitse “Peruuta” ja paina  palataksesi CGM-
menuun. Katso osion II luvusta 2 tiedot lähettimen 
tunnuksen syöttämisestä.

Ääni/värinä Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), kerran. Ei asteittaista voimistumista.
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CGM-varoitus

Vahvista

Vika CGM:n
anturissa 
Insuliinin    
annostelu     
jatkuu

Varoitus: Anturivika

Syy Anturivirhe, joka ilmaisee, että anturi ei toimi 
kunnolla.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso päättyy.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide

Vahvista painamalla . Ota yhteyttä paikalliseen 
Animas-jälleenmyyjään avun saamiseksi. Paikallisen 
Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® 
Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein 3 tuntiin asti tai kunnes 
vahvistetaan. Ei asteittaista voimistumista.

CGM-varoitus

Vahvista

CGM-jakso     
    pysäytetty

Varoitus: CGM-jakso pysäytetty

Syy CGM-jakso pysäytetty muun varoituksen vuoksi.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso pysäytetään.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Vaihda anturi ja aloita uusi 
CGM-jakso.

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein 3 tuntiin asti tai kunnes 
vahvistetaan. Ei asteittaista voimistumista.
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Varoitus: Anturivirhe 1

Syy Anturivirhe, joka ilmaisee, että anturi ei toimi 
kunnolla.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-tietokatkos sen 
ajanjakson ajan, jolloin anturi ei toimi.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide

Vahvista painamalla . Odota 1 tunti ja syötä sitten 
pumppuun vähintään yksi sormenpäänäytteen 
VS-arvo uudelleenkalibrointia varten. Jos CGM-
lukemia ei ala ilmestyä sen jälkeen, kun VS-arvoja 
on syötetty lisää, anturi on vaihdettava.

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein, kunnes vahvistetaan. 
Kun vahvistettu, torkkuaika 15 minuuttia.

CGM-varoitus

Vahvista

CGM-anturi
   Virhe 1
 Insuliinin    
    annostelu     
    jatkuu 

Varoitus: Anturivirhe 0

Syy Anturivirhe, joka ilmaisee, että anturi ei toimi 
kunnolla.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-tietokatkos sen 
ajanjakson ajan, jolloin anturi ei toimi.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide

Vahvista painamalla . Odota 15 minuuttia ja syötä 
sitten pumppuun vähintään yksi sormenpäänäytteen 
VS-arvo uudelleenkalibrointia varten. Jos CGM-
lukemia ei ala ilmestyä sen jälkeen, kun VS-arvoja 
on syötetty lisää, anturi on vaihdettava.

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein, kunnes vahvistetaan. 
Kun vahvistettu, torkkuaika 15 minuuttia.

CGM-varoitus

Vahvista

CGM-anturi
   Virhe 0
 Insuliinin    
    annostelu     
    jatkuu  
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Varoitus: Lähettimen pariston varaus vähissä

Syy Lähettimen pariston varaus on vähissä.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu, mutta 
tietokatkoksia saattaa esiintyä.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Vaihda lähetin. 

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein, kunnes vahvistetaan. 
Ei asteittaista voimistumista.

CGM-varoitus

Vahvista

Vaihda CGM-
 lähetin;

patteri heikko

Varoitus: CGM-tietohäiriö

Syy Anturilla/lähettimellä ja pumpulla on yhteysongelma.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso pysäytetään.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide

Vahvista painamalla . Ota yhteyttä paikalliseen 
Animas-jälleenmyyjään avun saamiseksi. Paikallisen 
Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® 
Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa 
potilaskortissa.

Ääni/värinä
Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), 3 minuutin välein, kunnes vahvistetaan. 
Ei asteittaista voimistumista.

CGM-varoitus

Vahvista

Vika CGM:ssä
   Insuliinin    
   annostelu     
   jatkuu
Soita huolto
XXX-XXXXXXXX
XXXXXXXXXX

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   159 3/3/14   3:16 PM



160

LUKU 10  –  CGM-LAITTEISTON TURVAJÄRJESTELMÄ JA HUOMAUTUKSET

CGM-huom

Käyttäjä    
   päättänyt    
   CGM-jakson

Huomautus: Käyttäjä pysäyttänyt CGM-jakson

Syy Käyttäjä on pysäyttänyt nykyisen CGM-jakson.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso päättyy.

Viesti Näytetään kerran 4 sekuntia.

Toimenpide Toimenpiteitä ei vaadita.

Ääni/värinä Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset-menun 
optioissa), kerran. Ei asteittaista voimistumista.

Varoitus: Glukoositaso alle 3,1 mmol/L

Syy
Viimeisin CGM-lukema on 3,1 mmol/L tai sen alle 
(pumppuun asetettu kiinteä raja – ei käyttäjän 
valittavissa).

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti Näkyy joka kerran, kun pumppu herätetään, kunnes 
vahvistetaan.

Toimenpide Vahvista painamalla . Tarkista verensokeritaso 
sormenpäänäytteellä.

Ääni/värinä
3 minuutin välein, kunnes vahvistetaan. Kun 
vahvistettu, torkkuaika 30 minuuttia. Ei asteittaista 
voimistumista.

CGM-varoitus

Vahvista

Glukoositaso
 on
 alle
 3,1 mmol/L
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LUKU 10  –  CGM-LAITTEISTON TURVAJÄRJESTELMÄ JA HUOMAUTUKSET

CGM-huom

CGM-jakso ei
aktiivinen

Huomautus: CGM-jakso ei aktiivinen

Syy
Yrität syöttää pumpun CGM-menuun 
VS-kalibrointiarvoa, mutta aktiivista CGM-jaksoa 
ei ole.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. Ei CGM-jaksoa.

Viesti Näytetään kerran 4 sekuntia.

Toimenpide Aloita halutessasi uusi CGM-jakso. 

Ääni/värinä Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), kerran. Ei asteittaista voimistumista.

CGM-huom

 CGM-jakso
aktiivinen

Huomautus: CGM-jakso aktiivinen

Syy Lähettimen tunnusta ei voi syöttää, jos CGM-jakso 
on aktiivinen.

Seuraus Insuliinin annostelu jatkuu. CGM-jakso jatkuu.

Viesti Näytetään kerran 4 sekuntia.

Toimenpide Toimenpiteitä ei vaadita.

Ääni/värinä Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), kerran. Ei asteittaista voimistumista.
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LUKU 10  –  CGM-LAITTEISTON TURVAJÄRJESTELMÄ JA HUOMAUTUKSET

CGM-huom

Pumppu      
   pysäytetty

CGM-datan nä-  
kee vain kun  
pumppu käy

Huomautus: CGM-tietoja ei saatavilla pumpun ollessa 
pysäytettynä

Syy CGM-menun optiot eivät ole käytettävissä pumpun 
ollessa pysäytettynä.

Seuraus

Insuliinin annostelu on toistaiseksi pysäytetty. 
Aktiivinen CGM-jakso jatkuu, mutta CGM-tietoja 
ei näy pumpussa. Jos haluat pysäyttää insuliinin 
annostelun tilapäisesti, mutta silti nähdä CGM-
lukemat, älä käytä pysäytystoimintoa. Sen sijaan 
voit ottaa tilapäisen perusannostelun pois päältä 
siksi ajaksi, joksi haluat pysäyttää perusannostelun.

Viesti Käynnistä pumpun toiminta.

Toimenpide Jatka pumpun toimintaa.

Ääni/värinä Käyttäjän valittavissa (CGM-asetukset -menun 
optioissa), kerran. Ei asteittaista voimistumista.
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11LUKU 11 –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN 
HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Dexcom	G4	PLATINUM	-anturin	ja	-lähettimen	huolto	ja	kunnossapito

Käytä vain Dexcomin toimittamia osia (Dexcom G4 PLATINUM -antureita ja -lähettimiä) Animas® Vibe™ 
-järjestelmän kanssa. Älä käytä muiden yhtiöiden antureita tai lähettimiä.

Puhdistus ja desinfiointi
Puhdistuksella poistetaan lika lähettimen pinnasta. Sillä ei tuhota bakteereita eikä viruksia. Lähetin 
on puhdistettava aina, kun siinä on näkyvää likaa, sekä kunkin käytön välillä. Tarvitset pehmeän, 
kostean liinan tai isopropyylialkoholipyyhkeen.

Lähettimen puhdistaminen
1.   Puhdista lähetin ulkopuolelta vedellä kostutetulla, puristetulla liinalla tai 

isopropyylialkoholipyyhkeellä. 

2.   Lähetin on vedenkestävä ollessaan napsautettuna anturikoteloon, mutta sitä ei saa liottaa 
nesteessä. 

3.   Älä käytä saippuaa, kynsilakanpoistoainetta äläkä maalinohennetta. Käytä vain 
isopropyylialkoholia ja vettä.

4.   Älä käytä puhdistuspyyhkeitä, jotka sisältävät liima-aineita (esim. IV PREP).

5.   Aseta lähetin puhtaalle, kuivalle liinalle ja anna ilmakuivua 2–3 minuuttia.
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LUKU 11  –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Lähettimen desinfiointi
Desinfioinnilla poistetaan ja tuhotaan mikro-organismeja ja patogeeneja lähettimen pinnasta. 
Desinfioi lähetin ajoittain tai aina, kun oletat, että verta tai muita kehon nesteitä on päässyt 
kosketuksiin sen pinnan kanssa. Jos toinen henkilö, esimerkiksi joku terveydenhoitopalvelun tarjoaja, 
avustaa sinua lähettimen käytössä, lähetin on desinfioitava ennen kuin toinen henkilö käyttää sitä. 
Tarvitset käsineet, puhtaita, kuivia imukykyisiä pyyhkeitä, 70 % -isopropyylialkoholipyyhkeitä sekä 
useita desinfiointipyyhkeitä, joiden hypokloriitipitoisuus on 6500 ppm ja joita käytetään virusten 
tuhoamiseen (esim. sairaalalaatuisia, hypokloriittia sisältäviä Dispatch®-desinfiointipyyhkeitä tai 
muita vastaavia).

Valmistelu:

1.   Noudata huolellisuutta käsitellessäsi toisten käyttämiä tai käsittelemiä tuotteita.

2.   Pese kädet huolellisesti.

3.   Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen mukaan (esim. suojakäsineitä, -laseja tai 
-vaatetusta).

Desinfiointi:

1.   Pue käsineet.

2.   Esipuhdista pinta huolellisesti näkyvästä liasta yhdellä desinfiointipyyhkeellä (pyyhi laite edestä 
ja takaa sekä kaikilta neljältä sivulta). 

3.   Kostuta pinta (edestä ja takaa sekä kaikilta neljältä sivulta) huolellisesti toisella 
desinfiointipyyhkeellä. 

4.   Pinnan tulee olla märkä vähintään 1 minuutin ajan huoneenlämmössä (21 ° C) kunnollisen 
desinfioinnin varmistamiseksi. Käytä lisää desinfiointipyyhkeitä, jotta pinta pysyy varmasti 
märkänä minuutin.

5.   Kuivaa lähetin puhtaalla, kuivalla imukykyisellä pyyhkeellä.

6.   Pyyhi lähetin ulkopuolelta 70 % -isopropyylialkoholipyyhkeellä desinfiointiainejäämien 
poistamiseksi.

7.   Kuivaa lähetin puhtaalla, kuivalla imukykyisellä pyyhkeellä. 

8.   Aseta lähetin puhtaalle, kuivalle liinalle ja anna ilmakuivua 2–3 minuuttia. 

9.   Poista käsineet ja hävitä ne biovaarallisina jätteinä. 

10.   Pese kädet huolellisesti.
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LUKU 11  –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Säilytys
Anturi

•			Säilytä anturia sen omassa steriilissä pakkauksessa, kunnes otat sen käyttöön. 

•			Älä käytä anturia, jonka pakkausmerkintöihin painettu Käytettävä mennessä -päivämäärä on 
umpeutunut. Käytettävä mennessä -päivämäärä on muodossa VVVV-KK-PP. Anturi on pistettävä 
kehoon viimeistään sinä päivänä, joka on painettu anturin pakkausmerkintöihin. 

•			Säilytyslämpötilan on oltava 2–25 °C. Voit säilyttää antureita jääkaapissa, jos sen lämpötila on 
tämän lämpötila-alueen sisällä. Antureita ei saa säilyttää pakastimessa. 

•			Säilytä paikassa, jonka suhteellinen kosteus on 0–95 %.

Lähetin

•			Säilytä lähetin puhtaassa paikassa ja suojattuna, kun sitä ei käytetä.  

•			Säilytyslämpötilan on oltava 0–45 °C.

•			Säilytä paikassa, jonka suhteellinen kosteus on 0–95 %.

Hävittäminen
Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta asianmukaiset ohjeet elektroniikkaromua (lähetin) ja verta 
sisältävien komponenttien (anturi ja applikaattori) hävittämiseksi. 
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LUKU 11  –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
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Anturin kiinnittämiseen liittyviä ongelmia
Anturin kiinnittämisessä ja sen pitämisessä kiinnitettynä kehoon saattaa ilmetä ongelmia. Alla on 
lueteltu kaikkein yleisimmät ongelmat ja ratkaisuehdotukset niihin.

MAHDOLLISIA ONGELMIA RATKAISUEHDOTUS

Turvalukko ei irtoa applikaattorista •  Varmista, että vedät suoraan ulospäin turvalukkoon 
merkittyjen nuolten mukaisesti.

•  Älä heiluta edestakaisin.

Applikaattorin kaulus ei siirry 
ylöspäin

•  Varmista, että valkoinen mäntä on painettu kokonaan 
alas ennen kuin vedät kaulusta ylös.

• Vedä kaulusta ylöspäin kunnolla.

Applikaattori ei kiinnity 
anturikoteloon

•  Vedä kaulus kokonaan ylös. Sen tulisi olla aivan 
applikaattorin yläpään lähellä.

•  Varmista, että lähettimen salpa on alhaalla ennen kuin 
puristat vapautuskielekkeitä.

•  Purista sitten anturikotelon sivuilla olevien 
vapautuskielekkeiden keskiosaa ja nosta applikaattori 
pois kehostasi.

Lähettimen salpa ei irtoa helposti •  Pitele anturikoteloa toisella kädellä paikoillaan ja 
irrota salpa kiertämällä sitä toisella kädellä.

•  Älä yritä napsauttaa sitä suoraan pois.

Anturikotelo ei pysy tiukasti kehossa •  Älä käytä ihovoidetta sillä ihoalueella, jolle kiinnität 
anturikotelon.

•  Puhdista iho alkoholilla ja varmista, että se on täysin 
kuiva ennen kuin kiinnität anturikotelon.  
Älä jätä mitään ainesta siihen ihokohtaan, johon neula 
pistetään.

•  Voit käyttää ihoteippiä (esim. Blenderm™) 
anturikotelon valkoisten tarralappujen päällä, mutta  
älä laita teippiä lähettimen tai anturikotelon 
muoviosien päälle.

12LUKU 12 –  DEXCOM G4 PLATINUM -JÄRJESTELMÄÄN 
LIITTYVÄT ONGELMAT JA VIANMÄÄRITYS
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LUKU 12  –  DEXCOM G4 -JÄRJESTELMÄÄN LI ITTYVÄT ONGELMAT JA VIANMÄÄRITYS

CGM-laitteiston kalibrointiin/uudelleenkalibrointiin liittyvät ongelmat
CGM-laitteisto vaatii kalibrointia sormenpäänäytteen arvolla tiettyihin aikoihin. Kun olet syöttänyt 
sormenpäänäytteen arvon (arvot) pumppuun, saatat saada kehotteen syöttää vielä toisen tai 
useammankin sormenpäänäytteen arvon.

CGM-LAITTEISTON KALIBROINTIIN  

LIITTYVÄ SEIKKA
RATKAISUEHDOTUS

Toistuvat kehotteet syöttää 
sormenpäänäytteen arvoja 
käynnistysjakson kalibroinnin aikana

•    Sinun on syötettävä 2 erillistä sormenpäänäytteen arvoa 
kehotusten mukaisesti 2-tuntisen käynnistysjakson 
päätteeksi.

•    Sormenpäänäytteen arvojen on oltava välillä 2,2–22,2 mmol/L 
ja ne on oltava otettu viimeisten 5 minuutin aikana.

•    Sinua saatetaan muistuttaa sormenpäänäytteen 
arvon (arvojen) syöttämisestä, jos toista tai molempia 
sormenpäänäytteen arvoja ei hyväksytä. Muistutus 
tulee näkyviin yhä uudelleen, kunnes molemmat 
sormenpäänäytteen arvot hyväksytään ja kalibrointi on 
onnistunut. 

Toistuvat kehotteet syöttää 
sormenpäänäytteen arvoja 
kalibroinnin päivityksen/
uudelleenkalibroinnin aikana

•    Sinun on syötettävä vähintään yksi sormenpäänäytteen arvo 
12 tunnin välein kalibroinnin päivitystä varten.

•    Sormen verikokeen arvojen on oltava välillä 2,2–22,2 mmol/L 
ja ne on oltava otettu viimeisten 5 minuutin aikana.

•    Saatat saada muistutuksia sormenpäänäytteen arvon 
(arvojen) syöttämisestä yhä uudelleen, jos syöttämääsi arvoa 
ei hyväksytä. Muistutus tulee näkyviin yhä uudelleen, kunnes 
sormenpäänäytteen arvo hyväksytään ja kalibroinnin päivitys/
uudelleenkalibrointi on onnistunut.

Toistuvat kehotteet 
sormenpäänäytteen arvon 
syöttämisestä kaikkien ohjeiden 
noudattamisesta huolimatta

•    Pumppu ja anturi/lähetin eivät ole yhteydessä toisiinsa. 
Varmista, että laitteet ovat radiotaajuuden kantama-alueella. 
Katso, näkyykö  tai -symboli CGM-tieto- tai 
-trendinäytöllä nykyisen CGM-lukemasi sijaan. Älä syötä 
sormenpäänäytteen arvoa käynnistysjakson kalibroinnissa 
tai kalibroinnin päivityksessä/uudelleenkalibroinnissa, 
jos näytöllä näkyy  tai . Odota 10 minuuttia 
nähdäksesi, saavatko laitteet muodostettua yhteyden, ja 
syötä sitten sormenpäänäytteen arvo.

•    Sormenpäänäytteen arvojen on oltava välillä 2,2–22,2 mmol/L 
ja ne on oltava otettu viimeisten 5 minuutin aikana.

•    Jos pumppu ja anturi/lähetin ovat yhteydessä toisissa, 
ja saat siitä huolimatta kehotteita sormenpäänäytteen 
arvojen syöttämisestä, ota yhteyttä paikalliseen 
Animas-jälleenmyyjään avun saamiseksi. Paikallisen 
Animas-jälleenmyyjän yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.
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LUKU 12  –  DEXCOM G4 -JÄRJESTELMÄÄN LI ITTYVÄT ONGELMAT JA VIANMÄÄRITYS

Radiotaajuusyhteyteen liittyvät ongelmat
Tietyt olosuhteet saattavat häiritä pumpun ja anturin/lähettimen välistä radiotaajuusyhteyttä 
tai saada sen katoamaan. Jos radiotaajuusyhteys häiriintyy tai katoaa, joko  tai  tulee 
näkyviin CGM-tieto- ja -trendinäytöille nykyisen CGM-lukeman sijaan. Jos pumppu ja anturi/lähetin 
eivät ole radiotaajuuden kantama-alueella, näkyviin/kuuluviin saattaa tulla myös Lähetin kantaman 
ulkopuolella -huomautus (katso osio II, luku 10). Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikkein 
yleisimmät syyt radiotaajuusyhteyden katoamiseen tai häiriintymiseen sekä ratkaisuehdotukset niihin. 
Kun radiotaajuusyhteys palautuu, on odotettava 10 minuuttia, jotta CGM-lukemat alkavat taas näkyä 
pumpussa.

RADIOTAAJUUSYHTEYTEEN LIITTYVÄN 
ONGELMAN  

MAHDOLLINEN SYY
RATKAISUEHDOTUS

Pumppu ja anturi/lähetin eivät ole 
radiotaajuuden kantama-alueella

Tarkista, että pumppu ja anturi/lähetin ovat korkeintaan 
3,6 metrin päässä toisistaan.

Kosteat vaatteet Vaihda kuivat vaatteet.

Sähköpeitto Siirrä peitto.

Vettä uima-altaassa tai 
kylpyammeessa

Poistu vedestä.

Vesisänky Siirry tavalliseen sänkyyn.

Lähistöllä metalliesineitä Siirrä metalliesineet tai siirry itse kauemmas.

Paljon sähköhäiriötä Siirry kauemmas sähköhäiriön aiheuttajasta.
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LUKU 12  –  DEXCOM G4 -JÄRJESTELMÄÄN LI ITTYVÄT ONGELMAT JA VIANMÄÄRITYS

Anturiviat/-virheet
CGM-jaksosi saattaa keskeytyä ennen 7-päiväisen jakson päättymistä anturivian tai -virheen vuoksi.

Anturiviat – Anturivian varoitus tai CGM-tietohäiriövaroitus (katso osio II, luku 10) näkyy/kuuluu, 
ja CGM-jakso päättyy. Ota yhteyttä paikalliseen Animas-jälleenmyyjään avun saamiseksi ennen 
uuden anturin kiinnittämistä ja uuden CGM-jakson aloittamista. Paikallisen Animas-jälleenmyyjän 
yhteystiedot ovat Animas® Vibe™ -insuliinipumpun mukana toimitetussa potilaskortissa.

Anturivirheet – Anturivirhe 0/Anturivirhe 1 -varoitus (katso osio II, luku 10) näkyy/kuuluu. Kyse 
saattaa olla CGM-tietokatkoksesta sen ajanjakson ajan, jolloin anturi ei toiminut. Anturivirheet 
saattavat ratketa itsestään, ja CGM-jakso jatkuu. Anturi tulisi vaihtaa, jos CGM-lukemia ei ala 
ilmestyä uudelleenkalibroinnin jälkeen.

Noudata alla olevia ohjeita niin pääset parhaaseen tulokseen antureiden kanssa.

MAHDOLLISIA ONGELMIA RATKAISUEHDOTUS

Umpeutunut/vaurioitunut anturi, tai 
lähetintä/anturia ei ole kiinnitetty 
kunnolla

•  Älä käytä umpeutuneita antureita.

•  Säilytä antureita 2–25 °C lämpötilassa. Katso  
osion II luvusta 11 tietoja antureiden kunnossapidosta 
ja säilytyksestä.

•  Varmista, että lähetin on täysin napsahtanut 
paikalleen.

•  Varmista, että anturikotelo ei ole irronnut tai siirtynyt 
paikaltaan.
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Tekniset tiedot – Dexcom G4 PLATINUM -anturi ja -lähetin

Dexcom G4 PLATINUM -anturi

Näytetty glukoosialue 2,2–22,2 mmol/L (40–400 mg/dL)

Anturin käyttöikä Enintään 7 päivää

Kalibrointi
Sormenpäänäyte markkinoilla yleisesti 
myynnissä olevalla verensokerimittarilla

Kalibrointialue 2,2–22,2 mmol/L (40–400 mg/dL)

Säilytysolosuhteet
Lämpötila: 2–25 °C
Kosteus: 0–95 %, suhteellinen kosteus

 
 

Sterilointi Steriloitu säteilyttämällä  

LUKU 13 –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA 
-LÄHETTIMEN TEKNISET TIEDOT

13
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LUKU 13  –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN TEKNISET TIEDOT

Dexcom G4 PLATINUM -lähetin

Mitat (mukaan lukien
anturikotelo)

Pituus: 3,8 cm
Leveys: 2,3 cm
Paksuus: 1,3 cm

Paino (mukaan lukien  
anturikotelo)

10,0 g

Kantama-alue 3,6 m

Taajuusalue 2,425–2,477 GHz

Virtalähde Hopeaoksidiparistot (eivät vaihdettavissa)

Käyttöolosuhteet
Lämpötila: 10–42 °C
Kosteus: 10–95 %, suhteellinen kosteus

 
 

Säilytysolosuhteet
Lämpötila: 0–45 °C
Kosteus: 0–95 %, suhteellinen kosteus

 
 

Käyttökorkeus -152–3657 m

Rajoitettu takuu 6 kuukautta

Nesteen sisäänpääsyeste
IP-28: Voidaan pitää vedessä yhtäjaksoisesti 
24 tuntia 2,4 metrin syvyydessä  

Suojaus sähköiskua 
vastaan

Tyypin BF laite
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LUKU 13  –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN TEKNISET TIEDOT

Dexcom G4 PLATINUM -lähettimen suorituskykyominaisuudet

PARAMETRI SUORITUSKYKYOMINAISUUDET

Taajuusjako ISM-kaista

Lähettimen taajuusalue 2,425–2,477 GHz

Kaistanleveys 270,833 kHz

Maksimiulostuloteho 1,25 mW EIRP

Modulointi MSK (minimivaihesiirtomodulaatio)

Tiedonsiirtonopeus 50 kbps

Kokonaispaketti 224 bittiä

Lähetysaikasuhde
4,48 ms lähettimen kullakin 4 taajuudella,  
5 minuutin välein

Tiedonsiirron kantama 3,6 m
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LUKU 13  –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN TEKNISET TIEDOT

Sähkömagneettinen säteily:

Tämän osion sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan ohjeita Animas® Vibe™ -järjestelmän oikeasta 
käytöstä koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC). Näiden ohjeiden noudattaminen ei 
takaa viatonta toimintaa, mutta niiden tulisi olla siinä kohtuullisena apuna. Tähän osioon sisältyviä 
taulukoita vaatii EMC-standardi IEC 60601-1-2.

Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen järjestelmien käyttö vaatii sähkömagneettisen 
yhteensopivuuden suhteen erityisiä varotoimia, ja ne on asennettava ja otettava käyttöön tässä 
käyttöoppaassa annettujen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien tietojen mukaan.

Kannettavat radiotaajuuslaitteet voivat vaikuttaa lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuihin 
järjestelmiin.

Johdot ja lisävarusteet, joita Animas®  ei ole määritellyt käytettäviksi Animas® Vibe™ -järjestelmän 
kanssa, eivät ole valtuutettuja. Tällaisten valtuuttamattomien johtojen tai lisävarusteiden 
käytöllä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia turvallisuuteen, toimintaan ja sähkömagneettiseen 
yhteensopivuuteen (suurempi säteily tai vähäisempi immuniteetti).

Huolellisuutta on noudatettava, jos Animas® Vibe™ -järjestelmä on lähellä muita sähkölaitteita tai 
niiden päällä. Jos tällaista käyttöä ei voida välttää, on seurattava, että mikään tuote ei vahingoitu.

Ohjeistus ja valmistajan vakuutus sähkömagneettisesta häiriönsiedosta

Animas® Vibe™ -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Animas® Vibe™ -järjestelmän asiakkaan tai käyttäjän tulee varmistua siitä, että sitä 
käytetään tällaisessa ympäristössä.

Säteilytesti
Vaatimusten 
noudattaminen

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuussäteily

CISPR 11
Ryhmä 1

Animas® Vibe™ -järjestelmä käyttää 
radiotaajuusenergiaa ainoastaan sisäiseen 
toimintaansa. Tästä syystä laite tuottaa erittäin vähän 
radiotaajuusenergiaa, eikä se todennäköisesti aiheuta 
häiriötä lähellä oleviin sähkölaitteisiin.

Radiotaajuussäteily

CISPR 11
Luokka B

Harmoniset päästöt

IEC 61000-3-2
Ei sovellettavissa

Jännitevaihtelut/
välkyntä

IEC 61000-3-3

Ei sovellettavissa
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LUKU 13  –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN TEKNISET TIEDOT

HUOMAUTUS: UT  tarkoittaa testitasoa edeltävää verkkojännitettä.

Ohjeistus ja valmistajan vakuutus – Sähkömagneettinen häiriönsieto 

Animas® Vibe™ -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Animas® Vibe™ -järjestelmän asiakkaan tai käyttäjän tulee varmistua siitä, että sitä 
käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti IEC 60601
-testitaso

Yhteensopivuustaso Sähkömagneettinen 
ympäristö – ohjeistus

Sähköstaattinen 
purkaus (ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV kontakti

±8 kV ilma

±8 kV kontakti
±15 kV ilma

(pumppu, 
IEC 60601-2-24)

±6 kV kontakti
±8 kV ilma

(lähetin)

Lattiamateriaalin tulee 
olla puuta, betonia tai 
keraamista laatoitusta. 
Jos lattiamateriaali on 
synteettistä, suhteellisen 
kosteuden on oltava 
vähintään 30 %.

Nopea, hetkellinen 
sähköpurkaus/
purske

IEC 61000-4-4

±2 kV virtalähteille

±1 kV I/O-linjoille

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

Ylijänniteaalto

IEC 61000-4-5

±1 kV linjasta linjaan

± 2 kV linjasta maahan

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

Virtalähteen 
syöttölinjojen 
jännitekuopat, 
lyhyet keskeytykset 
ja jännitevaihtelut

IEC 61000-4-11

<5 % UT 
(>95 % kuoppa 
UT:ssa) 0,5 jaksolle

40 % UT 
(60 % kuoppa UT:ssa) 
 5 jaksolle

70 % UT 
(30 % kuoppa UT:ssa) 
25 jaksolle

<5 % UT 
(>95 % kuoppa 
UT:ssa) 5 s:lle

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa

Verkkotaajuuden 
magneettikenttä 
(50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m 400 A/m

(pumppu,  
IEC 60601-2-24)

3 A/m

(lähetin)

Verkkotaajuuden 
magneettikentän tulee olla 
tyypilliselle sijaintipaikalle 
ominainen tyypillisessä koti- 
tai sairaalaympäristössä.
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LUKU 13  –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN TEKNISET TIEDOT

HUOMAUTUS 1: Rajataajuuksissa 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta.
HUOMAUTUS 2: Nämä viitearvot eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Eri rakenteiden, esineiden ja 
henkilöiden aiheuttamat absorptio- ja heijastusvaikutukset voivat muuttaa sähkömagneettisten aaltojen 
etenemistä.

a  Radiopuhelimien (matkapuhelimien/langattomien puhelimien), hakulaitteiden, amatööriradiolaitteiden, AM- 
ja FM-radiolähettimien ja TV-lähettimien tukiasemien sekä muiden vastaavien lähettimien kenttätaajuuksille 
ei voida tehdä tarkkaa teoreettista ennustetta. Kiinteiden radiotaajuuslaitteiden aiheuttaman 
sähkömagneettisen energian paikallinen mittaaminen on suositeltavaa. Jos Animas® Vibe™ -järjestelmän 
käyttöympäristöstä mitattu kenttävoimakkuus ylittää edellä mainitut radiotaajuuksisen yhteensopivuuden 
arvot, Animas® Vibe™ -järjestelmän toimintaa tulee pitää silmällä. Jos toimintahäiriöitä havaitaan, voi olla 
tarpeen kääntää tai siirtää Animas® Vibe™ -järjestelmää.

b  Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kenttävoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m.

Ohjeistus ja valmistajan vakuutus – Sähkömagneettinen häiriönsieto 

Animas® Vibe™ -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa 
ympäristössä. Animas® Vibe™ -järjestelmän asiakkaan tai käyttäjän tulee varmistua siitä, että sitä 
käytetään tällaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti IEC 60601
-testitaso

Yhteensopivuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – 
ohjeistus

Radiotaajuuksinen 
johtuminen

IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz – 
80 MHz

Ei sovellettavissa

Radiotaajuussäteily

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 
2,5 GHz

10 V/m Kannettavien radiotaajuuslaitteiden 
vähimmäisetäisyys Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpusta ja kaikista 
sen osista (johto mukaan lukien) 
lasketaan lähettimen taajuuden 
mukaan.

Suositeltava etäisyys:
d = 0,35 √P    80 MHz – 800 MHz
d = 0,7 √P    800 MHz – 2,5 GHz

missä P edustaa lähettimen 
valmistajan ilmoittamaa 
maksimiulostulotehoa watteina 
(W) ja d suositeltavaa etäisyyttä 
metreinä (m).

Kiinteiden radiotaajuuslaitteiden 
(sähkömagneettisilla mittauksillaa 
saatujen) kenttävoimakkuuksien 
tulee olla pienemmät kuin kunkin 
taajuusalueenb yhteensopivuusalue.

Häiriöitä voi esiintyä sellaisissa 
laitteissa, jotka on merkitty 
seuraavalla symbolilla:  
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LUKU 13  –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN TEKNISET TIEDOT

Suositellut etäisyydet kannettavan radiotaajuuslaitteen
ja Animas® Vibe™ -insuliinipumpun välillä

Animas® Vibe™ -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sellaisessa sähkömagneettisessa 
ympäristössä, jossa radiotaajuushäiriöitä kontrolloidaan. Animas® Vibe™ -järjestelmän 
asiakas tai käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettista häiriötä pitämällä kannettavien 
radiotaajuuslaitteiden (lähetinten) ja Animas® Vibe™ -järjestelmän välisen etäisyyden alla 
suositeltuna, viestintälaitteiden maksimiulostulotehon mukaisesti.

Lähettimen
maksimi
nimellisteho
W

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan (metreinä)

150 kHz – 80 MHz
d = [3,5] √P
         V1

80 MHz – 800 MHz

d = 0,35 √P

800 MHz – 2,5 GHz
d	=	0,7	√P

0,01 ei sovellettavissa 0,035 0,070

0,1 ei sovellettavissa 0,11 0,22

1 ei sovellettavissa 0,35 0,70

10 ei sovellettavissa 1,11 2,2

100 ei sovellettavissa 3,5 7,0

Jos lähettimen maksimiulostulotehoa ei ole edellä olevassa luettelossa, suositeltava etäisyys d 
metreissä (m) voidaan arvioida lähettimen taajuuden perusteella siten, että P edustaa valmistajan 
ilmoittamaa lähettimen maksimiulostulotehoa watteina (W).

HUOMAUTUS 1: Rajataajuuksissa 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeamman taajuusalueen 
välimatkaa.
HUOMAUTUS 2: Nämä viitearvot eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Eri rakenteiden, 
esineiden ja henkilöiden aiheuttamat absorptio- ja heijastusvaikutukset voivat muuttaa 
sähkömagneettisten aaltojen etenemistä. 
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LUKU 13  –  DEXCOM G4 PLATINUM -ANTURIN JA -LÄHETTIMEN TEKNISET TIEDOT

Pumpun virtaustarkkuus alustavan stabilointivaiheen jälkeen (standardin IEC 60601-2-24 mukaisesti)
Trumpettikäyrä ilmaisee virtausnopeuden tarkkuuden 5 tuntia kestävän jakson aikana (300 annosta) 
keskiarvon määritysjaksotoimintona. Prosenttipoikkeama lasketaan yleisestä painon noususta koko 
T2-ajanjakson aikana.

Pumpun virtaustarkkuus alustavan käynnistysjakson aikana (standardin IEC 60601-2-24 
mukaisesti)
Keskimääräinen virtausnopeus 30 minuutin aikana. Mittaukset tehtiin keskimääräisen 
perusnopeuden ollessa 2,0 U/h standardin 60601-2-24:1998 mukaisesti huoneenlämmössä.
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(Yllä oleva pumpun virtaustesti ilmaisee, että insuliinipumpun annostelutarkkuus oli 0,38 %).
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2 tunnin maksimiannoksen (2 h) varoitus –  
Voit ohjelmoida pumpun huomauttamaan, kun 
yhdistetty perusannostelu ja bolusinsuliinin 
annostelu ylittää pumppuun asettamasi 2 tunnin 
maksimiannoksen.

Aamunkoittoilmiö – Varhain aamulla 
normaaliunen aikana saatetaan tarvita 
enemmän insuliinia ehkäisemään sellaisten 
hormonien vapautumista, jotka edesauttavat 
verensokeritason kohoamista. Tästä 
suuremmasta insuliinin tarpeesta käytetään 
nimitystä aamunkoittoilmiö, joka saattaa 
aiheuttaa sen, että diabetesta sairastavalla 
henkilöllä on aamulla herätessään 
korkea verensokeritaso. Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpun perusnopeusannostelu voidaan 
ohjelmoida kompensoimaan aamunkoittoilmiötä. 

Alfasolut – Alfasoluja on haimassa. Ne tuottavat 
glukagoniksi kutsuttua hormonia, joka nostaa 
verensokeritasoa. 

Anturikotelo – Anturin pieni pohjaosa, joka 
kiinnitetään vatsalle ja jonka avulla lähetin ja 
anturisondi pysyvät paikoillaan. Anturikotelo ja 
lähetin ovat ainoat ihoon kiinnitetyt osat kunkin 
anturin käytön aikana.

Anturin applikaattori – Kertakäyttöinen osa, joka 
toimitetaan anturikoteloon kiinnitettynä ja joka 
vie anturisondin ihon alle. Applikaattorin sisällä 
on neula, joka irrotetaan, kun anturisondi on 
viety ihon alle.

Anturisondi – Se anturin osa, joka pistetään 
ihon alle applikaattorin kanssa. Anturisondi 
mittaa verensokeritasoja ympäröivässä 
kudosnesteessä.

Applikaattori – Katso Anturin applikaattori. 

Beetasolut – Beetasoluja on haimassa. Ne 
tuottavat insuliinia, joka laskee VS-tasoa. Tyypin 
1 diabeteksessa (diabetes mellitus) beetasolut 
ovat tuhoutuneet, joten keho ei enää pysty 
tuottamaan insuliinia.

Bolus – Bolus on yhdellä kertaa annettu 
insuliinimäärä, tavallisesti ennen ateriaa tai 
verensokerin ollessa korkea. 

Bolusinsuliinia jäljellä (IOB) – IOB tarkoittaa 
sitä insuliinimäärää, joka on kehossasi jäljellä 
edellisestä boluksesta. Kun tiedät, kuinka paljon 
insuliinia on vielä jäljellä, voit säätää seuraavaa 
bolusmäärää sen mukaisesti ja välttää näin 
liiallisen insuliinin annostelun. Voit käyttää 
pumpun bolusinsuliinia jäljellä -ominaisuutta 
jäljellä olevan insuliinimäärän harkintaan 
bolusmääriä laskiessasi. “Bolusinsuliinia jäljellä” 
esiintyy usein muodossa “IOB” pumpun näytöllä 
ja esimerkkinäytöillä.

CGM-arvon nousu- ja laskuhuomautukset 
(muutosnopeuden hälytykset) – Huomautukset 
sen mukaan, kuinka nopeasti CGM-lukemasi 
nousevat/laskevat.

CGM-kalibrointi – Kalibrointi tarkoittaa 
sitä, kun syötät sormenpäänäytteen arvoja 
pumppuun alustavan käynnistysjakson aikana 
ja vähintään 12 tunnin välein sen jälkeen. 
Kalibrointeja tarvitaan, jotta Animas® Vibe™ 
-järjestelmä pystyisi näyttämään jatkuvan 
glukoosiseurannan lukemia sekä trenditietoja. 
(Älä käytä vaihtoehtoisesta kohdasta ottamaasi 
verensokeriarvoa CGM-kalibrointiin.) 

CGM-käynnistysjakso – 2-tuntinen 
käynnistysjakso alkaen siitä, kun ilmoitat 
pumpulle, että olet pistänyt kehoon uuden 
anturin (CGM-lukemia ei pystytä näyttämään 
tämän jakson aikana).

CGM-laitteiston osat – Anturi, lähetin sekä 
kaikki muut osat, joita käytetään anturin 
kiinnittämiseen/irrottamiseen.

CGM-lukema – Jatkuvan glukoosiseurannan arvo, 
joka lähetetään pumppuusi 5 minuutin välein.

CGM-tietokatkokset – Tietokatkoksia saattaa 
esiintyä, jos pumppu ei näytä lähettimen 
lähettämää CGM-lukemaa. CGM-lukeman 
sijaan näytöllä saattaa näkyä symboleita, jotka 
ilmaisevat, että pumppu ei pysty näyttämään 
lukemaa.

LI ITE A:  SANASTO
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LI ITE A:  SANASTO

CGM-trendinuolet (muutosnopeuden nuolet) – 
CGM-tieto- ja -trendinäytöillä näkyvät nuolet 
ilmaisevat, kuinka nopeasti CGM-lukemasi 
muuttuvat. Seitsemän eri nuolta ilmaisee 
verensokerin muutosnopeutta ja -suuntaa. 

CGM-trendit – Trendien avulla näet glukoositason 
kehityskaavion tietyn ajan kuluessa; näet, missä 
glukoositasosi on ollut ja mihin suuntaan se on 
kehittymässä. Pumppu näyttää viisi glukoosin 
trendikaaviota: 1, 3, 6, 12 ja 24 tunnin kaaviot. 
Kukin trendikaavio näyttää glukoositrendit näytön 
näyttämältä ajalta.

CGM-turvalukko – Turvalukon avulla neula pysyy 
applikaattorin sisällä, kunnes olet valmiina 
pistämään. Se myös helpottaa lähettimen 
napsauttamista irti anturikotelosta sen jälkeen, 
kun CGM-jaksosi on päättynyt. 

Diabeettinen ketoasidoosi (DKA) – DKA aiheutuu 
siitä, että käytettävissä ei ole riittävästi insuliinia, 
jotta glukoosia pääsisi siirtymään soluihin, joissa 
sitä käytetään energian muodostamiseen. Keho 
puolestaan polttaa lihasta ja rasvaa energiaksi. 
Rasvojen hajoamisen seurauksena muodostuvia 
jäännösaineita kutsutaan ketoaineiksi. 
Ketoaineet kerääntyvät vereen ja kulkeutuvat 
sitten virtsan ja keuhkojen läpi. Tilan voi havaita 
virtsa- ja/tai verikokeista. DKA vaatii tavallisesti 
sairaalahoitoa, ja ilman pikaista hoitoa se voi 
olla hengenvaarallinen. 

Diabetes – Diabetes on monimutkainen tauti, 
jota sairastavan keho ei pysty ylläpitämään 
terveellisiä verensokeritasoja johtuen joko 
siitä, että keho ei pysty tuottamaan riittävästi 
insuliinia tai siitä, että se ei pysty sitä riittävässä 
määrin käyttämään. Tyypin 1 diabeteksessa 
keho ei pysty tuottamaan insuliinia ja tyypin 2 
diabeteksessa keho ei pysty sitä käyttämään. 

Gastropareesi – Gastropareesi on diabeteksen 
komplikaatio, joka viivästyttää mahalaukun 
tyhjentymistä ja johtaa ennalta-arvaamattomiin 
heilahteluihin verensokeritasoissa. 

Glukagoni – Glukagoni on haiman alfasolujen 
tuottama hormoni. Se aiheuttaa verensokeritason 
nousua. 

Glukoosi – Glukoosi on hiilihydraatti ja kehon 
tärkein energianlähde. Sitä muodostuu kehon 
sulattamasta ruoasta ja maksan normaalin 
toiminnan seurauksena, ja sitä kulkeutuu veren 
ja muiden nesteiden mukana koko elimistöön.

Haima – Haima on ruoansulatusrauhanen, 
joka sijaitsee mahalaukun takana, maksan 
vieressä. Se tuottaa ruoansulatusentsyymejä, 
joita tarvitaan ruoan proteiinien hajottamiseen. 
Se sisältää glukagonia tuottavia alfasoluja sekä 
insuliinia tuottavia beetasoluja. 

Hyperglykemia – Hyperglykemia tunnetaan 
myös korkeana verensokerina. Sitä ilmenee, 
jos verensokeritaso nousee yli 10,0 mmol/L:n, 
eikä kehossa ole riittävästi insuliinia tai keho ei 
pysty käyttämään insuliinia ruoan käsittelyyn. 
Hyperglykemian oireita ovat pahoinvointi, 
oksentelu, lihas- ja nivelkivut, hämärtynyt näkö, 
liiallinen jano sekä jatkuva virtsaamistarve. 
Ajan mittaan seurauksena saattaa myös 
olla painon putoamista. Hyperglykemiaa voi 
ilmetä insuliinipumpun käytöstä huolimatta ja 
hoitamattomana se saattaa johtaa diabeettiseen 
ketoasidoosiin (DKA).

Hypoglykemia – Hypoglykemia tunnetaan myös 
alhaisena verensokerina. Sitä ilmenee, jos 
verensokeritaso laskee alle 3,9 mmol/L. Näin 
voi käydä, jos diabetesta sairastava henkilö on 
ottanut liikaa insuliinia tai harrastanut tavallista 
enemmän liikuntaa. Hypoglykemian oireita 
ovat huimaus, vapina, nopeat sydämenlyönnit, 
äkillinen näläntunne, kylmä tai nihkeä 
iho, hämärtynyt näkö, sekavuus, mielialan 
vaihtelut sekä kihelmöintiä tai turtumusta 
käsissä, käsivarsissa, kielessä tai huulissa. 
Hypoglykemiaa voi ilmetä insuliinipumpun 
käytöstä huolimatta, ja hoitamattomana se 
saattaa johtaa tajuttomuuteen ja diabeettiseen 
koomaan.

Infrapuna – Infrapuna on langattoman 
yhteyden muoto, jonka avulla Animas® Vibe™ 
-insuliinipumppu kommunikoi ulkoisten 
laitteiden kanssa optista, ihmissilmälle 
näkymätöntä signaalia käyttäen.
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Infuusiosetti – Infuusiosetti koostuu ohuesta 
muoviputkesta (saatavilla eri mittaisia), jonka 
toisessa päässä on Luer lock -yhdistäjä ja 
toisessa päässä hyvin pieni ihon alle pistettävä 
kanyyli. Se liitetään insuliinipumppuun ja 
käytetään insuliinin annostelussa kehoon. 

Insuliini – Insuliini on beetasolujen haimassa 
tuottama hormoni. Keho tarvitsee insuliinia 
glukoosin tuotannon ja käytön säätelyyn.

Insuliini/hiilihydraatti (I:HH) -suhde – Ilmaisee, 
kuinka monta hiilihydraattia voit kattaa 1 
yksiköllä insuliinia. Insuliinin/hiilihydraatin suhde 
on yksi useista tekijöistä, joiden avulla lasket 
tarvittavan insuliinimäärän hiilihydraattimäärän 
kattamiseksi. Pumppu laskee ehdotettuja 
bolusmääriä sen I:HH-suhteen perusteella, jonka 
olet ohjelmoinut pumppuun. 

Insuliiniherkkyystekijä – Insuliiniherkkyystekijä 
ilmaisee, kuinka paljon voit laskea 
verensokeritasoasi 1 yksiköllä insuliinia 
(yksikkönä mmol/L). Insuliiniherkkyystekijä 
on eräs useista niistä tekijöistä, joiden 
avulla lasket tarvittavan insuliinimäärän 
verensokeritason nousemisen välttämiseksi. 
Pumppu laskee ehdotettuja bolusmääriä niiden 
insuliiniherkkyystekijöiden perusteella, jotka olet 
ohjelmoinut pumppuun.

Insuliinipumppu – Insuliinipumppu on pieni, 
paristolla toimiva laite, joka mekaanisesti 
pumppaa mitatut insuliinimäärät infuusiosetin 
kautta kehoosi. PUMPPU EI OLE AUTOMAATTINEN. 
Sinun on ohjelmoitava se ja kontrolloitava sitä. 
Sinun on suoritettava 4–6 sormenpäänäytettä 
päivittäin sen varmistamiseksi, että pumppu 
antaa asianmukaiset insuliinimäärät. 

Insuliinirajat – Insuliinirajat on Animas® Vibe™ 
-insuliinipumpun ohjelmoitava toiminto. 
Neuvoteltuasi terveydenhoitotiimisi kanssa voit 
Lisäasetukset-menusta ohjelmoida enimmäisrajat 
perusnopeusannostelulle ja boluksen annolle 
sekä 2 tunnin maksimiannokselle ja päivittäiselle 
kokonaisannostelulle. 

Jatkuva glukoosiseuranta (CGM) – 
Automaattinen verensokeriarvojen mittaus 
muutaman minuutin välein käyttäen 
menetelmänä/laitteistona muuta kuin 
tavanomaista verensokerimittaria. 

Kalibrointi – Katso CGM-kalibrointi.

Kanyyli – Kanyyli on pieni kehoon pistettävä 
putki. Jotkin infuusiosetit on suunniteltu siten, 
että vain kanyyli jää kehoon ja pistämiseen 
käytetty neula irrotetaan.

Ketoaineet – Ketoaineet ovat aineita, joita 
normaali maksan toiminta tuottaa ja joita 
lihaskudos käyttää. Kontrolloimattomassa 
diabeteksessa tämä prosessi joutuu 
epätasapainoon, ja ketoaineita voi kerääntyä 
vereen ja virtsaan, mikä voi lopulta johtaa 
diabeettiseen ketoasidoosiin (DKA).

Kokonaisvuorokausiannoksen (KVA) 
maksimimäärän varoitus– 
Voit ohjelmoida pumpun huomauttamaan, kun 
yhdistetty perusannostelu ja bolusinsuliinin 
annostelu ylittää pumppuun asettamasi 
päivittäisen maksimiannoksen.

Käynnistysjakso – Katso CGM-käynnistysjakso.

Luer lock -yhdistäjä – Luer lock -yhdistäjä tai 
Luer-yhdistäjä on standardisoitu, erityinen 
kierteinen liitin, jota käytetään infuusiosetin 
yhdistämiseen pumpun insuliinisäiliöön. 

Lähetin –CGM-laitteiston osa, joka 
napsautetaan anturikoteloon ja joka lähettää 
CGM-lukemia langattomasti pumppuun. 

Lähettimen salpa – Pieni kertakäyttöinen 
osa, joka napsauttaa lähettimen kiinni 
anturikoteloon. Salpa irrotetaan, kun lähetin on 
napsautettu kiinni. 

Lähettimen tunnus – Lähettimen tunnus 
syötetään pumppuun, jotta se pystyy 
kommunikoimaan lähettimen kanssa.

41029861_RevA_OB_VIBE_PL_FI_mmolL_R1.indd   181 3/3/14   3:16 PM



182

LI ITE A:  SANASTO

mmol/L – mmol/L on verensokeritason 
mittauksessa käytetty yksikkö. Se on lyhenne 
ilmaisulle millimoolia glukoosia litrassa verta. 
Jos haluat muuntaa mmol/L:n mg/dL:ksi, jaa 
0,055:lla tai kerro 18,02:lla. 

Nousu- ja laskuhuomautukset – Katso CGM-
nousu- ja laskuhuomautukset.

Oletus – Pumpun asetus, joka on automaattisesti 
valittuna, ellei muuta vaihtoehtoa valita.

O-rengas – Sekä säiliön että paristotilan 
kannessa on “o”:n muotoinen pehmeästä 
materiaalista valmistettu rengas, joka toimii 
tiivisteenä. O-rengas toimii kunnolla vain, jos sen 
pinta on ehjä (ei viiltoja, naarmuja, kulumaa). 

Perusnopeus – Se insuliinimäärä, 
jota insuliinipumppu jatkuvasti antaa. 
Perusnopeuden mittayksikkönä on yksikköä 
tunnissa (U/h). Perusnopeudella saat tavallisesti 
40–60 % päivittäisestä kokonaisinsuliinin 
tarpeestasi. 

Pistokohta – Pistokohta tarkoittaa sitä kehon 
kohtaa, josta infuusiosetin neula pistetään 
ihon alle.

Radiotaajuuden kantama – Pisin etäisyys 
pumpun ja anturin/lähettimen välillä, jolla ne 
pystyvät kommunikoimaan keskenään.

Radiotaajuus (RF) – Radiotaajuuden avulla CGM-
lukemat lähetetään lähettimestä pumppuun.

Sormenpäänäyte – Verensokeritesti eli verinäyte, 
joka otetaan verensokerimittarilla sormenpäästä.

Stressihormonit – Kehossa vapautuu 
stressihormoneja (ts. “vastasäätelyhormoneja”) 
tilanteissa, joihin liittyy intensiivistä fyysistä tai 
emotionaalista stressiä. Nämä hormonit saavat 
kehon vapauttamaan glukoosia. Jos glukoosia 
ei käytetä energiaksi, seurauksena saattaa olla 
hyperglykemia tai ketoasidoosi. 

Subkutaaninen – Subkutaaninen tarkoittaa 
ihonalaista. Infuusiosetin neula pistetään 
subkutaanisesti eli ihon alle. 

Tilapäinen perus -toiminto – Asettamalla 
Tilapäinen perus -toiminnon voit nostaa 
tai laskea käytössä olevaa perusnopeutta 
haluamaksesi ajanjaksoksi. Käytössä 
oleva perusnopeus määräytyy senhetkisen, 
pumpussasi aktiivisen Perus-ohjelman pohjalta. 
Kun asetat Tilapäinen perus -toiminnon, valitset 
lisäys- tai vähennysprosentin ja sen jälkeen 
asetat haluamasi ajanjakson, jonka lisäys tai 
vähennys on voimassa.

Tukos – Tukos merkitsee tukkeutumista. 
Animas® Vibe™ -insuliinipumppu on suunniteltu 
siten, että se tunnistaa, jos insuliinin annostelu 
jostakin syystä estyy tai tukkeutuu. Pumppu 
lakkaa automaattisesti annostelemasta insuliinia 
ja antaa varoituksen, jotta tiedät poistaa 
tukoksen ja käynnistää pumpun uudelleen. 

Turvalukko – Katso CGM-turvalukko.

Tyypin 1 diabetes – Tyypin 1 diabetes johtuu 
siitä, että haiman beetasolut ovat tuhoutuneet. 
Tyypin 1 diabetesta sairastavien on käytettävä 
insuliinia verensokeritasojen säätelyyn. 

Tyypin 2 diabetes – Tyypin 2 diabetesta ilmenee 
tavallisesti 40-vuotiailla tai vanhemmilla. Tyypin 
2 diabetesta sairastavilla beetasolut tuhoutuvat 
ajan mittaan. Joskus verensokeritasoa pystyy 
säätelemään noudattamalla henkilökohtaista 
ruokavaliosuunnitelmaa, harjoittamalla liikuntaa 
ja syömällä diabeteslääkkeitä. Optimaaliseen 
verensokerin hallintaan tarvitaan kuitenkin usein 
myös insuliinia.

Vaihtoehtoinen pistokohta – Jokin muu kehon 
kohta, josta otetaan VS-arvo, kuin sormenpää. 
Älä käytä vaihtoehtoisesta kohdasta ottamaasi 
VS-arvoa CGM-laitteiston kalibrointiin.

Verensokeriarvo (VS-arvo) – Markkinoilla 
yleisesti myynnissä olevalla verensokerimittarilla 
otetun sormenpäänäytteen tulos.

Verensokerimittari (VS-mittari) – Mitä tahansa 
markkinoilla yleisesti myynnissä olevaa 
verensokerimittaria voi käyttää Animas® Vibe™ 
-järjestelmän kanssa.
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Verensokeritaso (VS-taso) – Verensokeritaso on 
mittaus siitä, kuinka paljon veressä on glukoosia 
(sokeria). Normaalitaso on noin 3,9–6,1 mmol/L.

Yhdysbolus – Pumppu mahdollistaa sen, 
että voit jakaa bolusmäärän kahteen osaan – 
normaaliin annokseen ja jatkettuun annokseen. 
Normaali annos annetaan kaikki kerralla 
ja jatkettu annos annetaan itse asettamasi 
pidennetyn ajan kuluessa. Yhdysbolus 
on hyödyllinen silloin, kun syöt paljon 
hiilihydraatteja sisältävää ruokaa, joka imeytyy 
hitaasti pidemmän ajan kuluessa.

Äänibolus – Pumpussa on erityisominaisuus, 
jonka avulla voit antaa boluksen tarvitsematta 
katsoa näyttöä. Tämä ominaisuus on kätevä, 
jos pidät pumppua vaatteidesi alla. Kun olet 
aktivoinut ja ohjelmoinut tämän ominaisuuden, 
voit antaa boluksen pumpun oikealla puolella 
olevaa kuminäppäintä painamalla.
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