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TRINN TIL
SUKSESS

GUARDIANTM-SENSOR 3
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START SENSOREN NÅR
DAGEN DIN STARTER

Den første dagen må du alltid ha blodsukkermåleren i nærheten.
Du kan få flere forespørsler om kalibrering den første dagen.
VÆR KLAR TIL KALIBRERING: SENSORENS OPPVARMINGSPERIODE KAN
VARIERE FRA 40 MIN TIL OPPTIL 120 MIN

KABLIRER FØR
MÅLTID OG SENGETID
Kalibrer sensoren med blodsukkerverdien du måler før du
setter en måltidsbolus. Kalibrer før sengetid for å unngå
varsler om natten.
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INSTRUKSJONER FOR
PUMPEOPPFØLGING

Varslene BS nødvendig forekommer i automodus.
Varslene Kalibrering nødvendig er for fortsatt visning av sensordata.
Bare husk å lese av og følge pumpens skjermbilder.
Se baksiden av dette dokumentet for flere tips og triks
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VANLIGE
SPØRSMÅL OM
GUARDIANTM-SENSOR 3

Spørsmål 1: Når bør jeg kalibrere?
Vi anbefaler at du kalibrerer sensoren med blodsukkerverdien du måler før du setter en måltidsbolus og før
du går til sengs. Hvis du fordeler sensorkalibreringene utover dagen, vil det bidra til optimal sensorytelse
og minimere varslinger. Du kan kalibrere når som helst. Kalibrering med to eller tre trendpiler kan redusere
nøyaktigheten frem til neste kalibrering. Vi anbefaler derfor at du kalibrerer når blodsukkeret er stabilt og du
ikke ser to eller tre trendpiler på skjermen.

Spørsmål 2: Hvor lenge varer sensoren min?
Selv om sensoren er ment å vare i opptil 168 timer (7 dager), kan det være at du får et varsel som sier
Bytt sensor hvis sensoren ikke yter optimalt. Dette er for å sikre at du kun får oppgitt pålitelige og nøyaktige
glukoseverdier fra sensoren.

Spørsmål 3: Hva er forskjellen mellom varslene
BS nødvendig og Kalibrering nødvendig?

Du får varselet BS nødvendig for å bli værende i eller gå over til automodus. Du får varselet Kalibrering
nødvendig for å sikre at du fortsetter å motta nøyaktige og pålitelige sensorverdier. Hvis du får varselet
BS nødvendig for å gå over til eller for å fortsette i automodus, og det er på tide å kalibrere, bruker du
blodsukkerverdien til en kalibrering.
HUSK FØLGENDE: Hvis varselet BS nødvendig oppstår etter at den første blodsukkerverdien ble lagt inn, betyr
det at den første blodsukkerverdien ikke ble godkjent av automodus. Det kan hjelpe å vente i 30 minutter før du
måler blodsukkeret på nytt og legger det inn.

Har du flere spørsmål? Kontakt vår kundestøtte på
telefon 67 10 32 20
Se bruksanvisningen for en liste over indikasjoner, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, advarsler og
mulige bivirkninger.
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