Pumpestartdokument

Takk for at du har valgt Animas insulinpumpe
Vi håper du blir fornøyd med din nye pumpe. Rubin Medical AS ønsker å
være den tryggeste partner innenfor insulinpumpebehandling, og har derfor
personlig akutt teknisk pumpesupport døgnet rundt alle dager på telefon:

480 80 830
Navn:
Fødselsdato:
Ansvarlig sykepleier:

		

Telefon:

		

Kontrollskjema for oppstart pumpebehandling
Grunndosering før oppstart
Langsomtvirkende insulin:
Hurtigvirkende insulin:
		
		
		

Totalt
Frokost
Lunsj
Middag
Kvelds

E
E
E
E
E

Totalt i døgnet ved pennbehandling
Pumpedosering
		
		

E
Total dosering
20% reduksjon
Ny total dose

E
E
E

Ny totaldose deles i 2 deler. 1 del basal og 1 del bolus
		
50% basal
		
50% bolus

E
E

Basaldose nr 1 (hverdag)
Klokkeslett

Dosering pr time

00:00
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Klokkeslett

Dosering pr time

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Pumpefunksjoner og sjekkliste – starte med insulinpumpe
For at du skal få god informasjon om insulinpumpebehandling er det viktig å få korrekt informasjon. Det er ditt ansvar
som bruker å bruke pumpen på korrekt måte. Vi har derfor laget en sjekkliste som skal hjelpe deg å kontrollere at du
har fått tilstrekkelig og nødvendig informasjon. Les gjerne gjennom og still spørsmål ved oppstart. Kryss av etter hvert
som de ulike punktene gjennomgås. Merk at noe av informasjonen kan du ha fått ved ulike tilfeller og tidspunkter.

Introduksjon

Sikkerhet

Øvrig informasjon

Egenbehandling
Hyperglykemi
Forebygge av ketoacidose
Hypoglykemi
Variere appliseringsplass
Nødutstyr – akutt kit

Sikkerhetsfunksjoner
Advarsel og alarm
Lavt insulinnivå
Okklusjon
Lekkasje
Tastelås
Magnetfelt
Auto-Av (avansert inst.)

Ta vare på pumpen
Akutt teknisk pumpesupport
Tlf: 480 80 830
Bra måter å bære pumpen
Hvordan beskytte pumpen
Beskytte skjermen mot riper
Daglig kontroll av pumpen ved
sengetid og oppvåkning

Reservoar og infusjonssett
Viktig med håndhygiene
Ulike typer av infusjonssett
Stempelstangen
Fylle reservoar (ampulle)
Fjerne luftbobler
Applisere infusjonssettet
Koble sammen reservoar og
infusjonssett
Prime/Tilbakespoling
- Tilbakespoling
- Sette inn reservoaret/ampullen
- Priming
- Fylle nålen
I forbindelse med bytte av
infusjonssett og priming skal
pumpen ALLTID være koblet
bort fra kroppen.

Å leve med pumpe
Når pumpen kan eller skal
tas av?
Hvor lenge kan pumpen være
frakoblet?
Skriv alltid ned og ta vare
på ditt aktuelle basaldoseprogram

Forstå pumpebehandling
Basaldose
Bolusdose – måltidsbolus
Insulintype – korttidsvirkende
(ingen insulindepot)
Grunnleggende funksjoner
Sette i batteri
Tastefunksjoner
Bytte batterilokk
Bytte reservoarlokk
Verifisere menyen
Startskjerm – klokkemeny
Hovedmeny
Sette på og ta av klipset
Programmering
Tid og Dato
Basaldose
Kontrollere basaldoser
Midlertidig basaldose
Bolusdose
Lydbolus/Audiobolus
Avbryte påbegynt bolusdose
Maks basal
Maks bolus
Maks daglig total/2 timer
Historikk meny
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Feilsøkning
Høyt blodsukker, hva kan
dette skyldes?
Hva skal man tenke på?
Frekvensbytte av reservoar
og infusjonssett
Insulinmangel og ketoner
Kulde og varme
Blod i slangen

Verd å vite
Hvor effektivt er pumpebehandling sammenlignet
med multiinjeksjonsteknikk?
Hva inngår i garanti?
Pumpetilbehør
– bestilles gjennom din
lokale behandlingshjelpemiddelsentral.

I henhold til loven plikter vi å ha mulighet til å spore våre produkter. Det innebærer at vi må kunne nå deg med viktig
informasjon om det skulle behøves. Vi ber deg derfor om å hjelpe oss ved å fylle inn opplysningene under.
Det utfylte dokumentet kan leveres direkte til vår representant, eller til diabetessykepleieren slik at det kan
fakses/sendes til oss.

Obligatoriske opplysninger
Pumpens serienummer:

Pumpe startdato:

Pumpebrukers navn:
Adresse: 			
Postnr.:

Sted:

Tlf:

E-post: 			

Frivillige opplysninger
Hvilket sykehus tilhører du? 			
Hva heter din lege/diabetessykepleier?

Vil du ha nyhetsbrev via e-post?
Har du brukt pumpe tidligere? Hvis

Ja

Nei

Ja

Nei

JA, hvilken modell og merke?

Vennligst skriv under på at du har mottatt informasjonen som finnes på sjekklisten på forrige side.

(Alt. foresattes signatur)

NO-1082-150109

Pumpebrukers signatur:
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