
 
 

Instruktioner för start på användningen av CGM och inställningarna 
 

 
 
 
- Gå in i Meny → CGM → Inställning → Sändare. Ange sändarens ID som finns på 

sändarens undersida. (Varje gång du börjar använda en ny sändare måste du ställa in 
sändar-ID!)  

- Placera sensorn antingen på magen eller övre delen av skinkorna 
- Sätt fast sändaren 
- När sensorn och sändaren har applicerats, gå in i Meny → CGM → Start/Stopp och skrolla 

till Starta och tryck på OK EN GÅNG, och vänta några sekunder. Pumpen påbörjar 
startperioden och påminner dig om att använda alltid blodsockertest från fingertopparna för 
behandlingsbeslut och CGM-kalibrering. Tryck på OK för att bekräfta varningen.  

- Därefter skrolla till Inställning på skärmen CGM och ställa in: 
• Ljud (Vi rekommenderar att ha alla ljud höga (H = hög volym) den första dagen och 

sedan kan man välja önskad ljudsignal för varje meddelande efter dina behov.) 
• Hög varning (Upprepningstid kan vara 0min, och med fältet ”Aktivera” markerat kan du 

välja om varningen är aktiverad (JA) eller inte (NEJ). När varningen inaktiveras, 
visar/signalerar pumpen inte höga varningar. Till exempel i dagis eller i skolan kan det 
vara trevligare för barn att stänga av larmen.) 

• Låg varning. (Se ovanför. Förutom att pumpen har fastställt att larma alltid var 30:e 
minut när ditt CGM-värde ligger på 3.1mmol/l eller lägre även då larmen är avstängd.) 

• Stigningshastighet (Vi rekommenderar att för nybörjare skulle denna varning inaktiveras 
genom att välja Aktivera: NEJ.) 

• Minskningshastighet (Vi rekommenderar att för nybörjare skulle denna varning 
inaktiveras genom att välja Aktivera: NEJ.) 

• (Sändare) Utanför område (Man kan stänga av larmen vid behov genom att välja 
Aktivera → NEJ.) 
 

För att se förloppet av startperioden på 2 timmar och att dina enheter kommunicerar kan du 
kontrollera genom att gå till Meny → CGM → Trenddiagram. Diagramområdet på skärmen kommer 
att ha ett grönt skuggat fält när kommunikationen har upprättats. Vanligen tar detta ungefär 5 
minuter. Det skuggade fältet visar förloppet på CGM-enhetens förkalibreringstid på 2 timmar och 
minskar gradvis under startperioden. Vid slutet av CGM-enhetens startperiod på 2 timmar, kommer 
pumpen att larma och be att kalibrera CGM. Ta ett blodsockertest två gånger i fingertoppen och 
ange blodsockervärdena på Menu → CGM → BG-kalibrering i 5 min mellanrum. Därefter ska du 
kalibrera enheten minst var 12:e timme. Du kan dock kalibrera när som helst och hur mycket du 
vill. Kalibreringen är möjligt även med ett stigande eller sjunkande blodsockervärde.  
 
Garantin för sensorn är 7 dagar. Om sensorn inte fungerar sju dagar, ersätter vi dig en ny sensor. 
För att vi ska kunna ersätta dig med en ny sensor på garantin så behöver vi få LOT- och REF-
numret på sensorn på kartonglådan (Obs! Inte på sensorplastförpackningen!). Det vill säga, 
sensorlådan får inte kastas bort.  
 
 
 
 
 


