HVA SKAL JEG HUSKE PÅ NÅR JEG BRUKER MIN MINIMED™ 670G
BOLUS
 Ikke angi falske karbohydrater for å få glukoseverdiene ned – juster
heller karbohydratfaktoren(e)
 Kombinasjonsdose og Forlenget bolus kan ikke leveres i
SmartGuard™ automodus - vurder å sette 2 doser med 1-2 timers
mellomrom hvis du ikke kommer til mål når du spiser måltider med
mye fett, proteiner og karbohydrater
 For best effekt av måltidsdosen, angi dosen før maten spises
BASAL
 I MiniMed™ 670G SmartGuard™-automodus beregnes basaldosen
automatisk
 I MiniMed™ 670G manuell modus bruker pumpen de fastsatte
basaldosene som angis manuelt – oppdater disse med jevne
mellomrom
 I motsetning til MiniMed™ 670G SmartGuard™ automatiske basal vil
Sikker basal ikke bruke sensorglukoseverdiene til dosering av insulin,
men en sikker fast basaldose beregnet av SmartGuard™
automodus
HVIS DU AVSLUTTER SMARTGUARD™-AUTOMODUS HUSK:
 Å aktivere MiniMed™ SmartGuard™ Stopp før lav eller Stopp ved lav
manuelt
 At disse funksjonene deaktiveres når MiniMed™ SmartGuard™automodus aktiveres
 Å vurdere om grensene dine for lav og høy varsling er tilpasset
manuell bruk

Hva skal jeg huske på når jeg bruker min MiniMed™ 670G – UC202003000NO

VIKTIGE VERDIER NÅR JEG BRUKER MIN MINIMED™ 670G
VERDI

HVA

2,8 mmol/l

Fabrikkinnstilt alarm for lav glukose (pumpen varsler uavhengig av andre lave
varsler).

3,9 mmol/l

Time in Range nedre verdi (TIR), fabrikkinnstilt i pumpen (for datahistorikk kan
det endres i pumpen og CareLink™) .

4,4 mmol/l

Ved glukoseverdier < 4,4 mmol/l tilfører ikke pumpen insulin.

5,5 mmol/l

Hvis BS før måltid angis < 5,5 mmol/l er det en motsatt korrigering for å ta
sensorglukosen opp til 5,5 mmol/l.

6,7 mmol/l

Mål for automodus (algoritmen arbeider mot økt TIR og reduksjon av lave og
høye verdier).

8,3 mmol/l

Automodusmålet for bruken av midlertidig mål (ved for eksempel økt aktivitet
eller bilkjøring).

8,3 mmol/l

Automodusmålet for bolus. Bolusdosen tar glukosenivået til 8,3 mmol/l. Den
automatiske basaldosen tar verdiene til 6,7 mmol/l.

10 mmol/l

Time in Range øvre verdi (TIR), fabrikkinnstilt i pumpen (for datahistorikk kan
det endres i pumpen og CareLink™) .

13,9 mmol/l

Automodus avsluttes etter 3 timer. BS nødvendig for å fortsette.

16,7 mmol/l

Automodus avsluttes etter 1 time. BS nødvendig for å fortsette.

Husk at du alltid kan ta kontakt med diabetesteamet ditt hvis du
har spørsmål vedrørende behandlingen.
Har du spørsmål vedrørende pumpen, kontinuerlig glukosemåling
eller CareLink™ er du velkommen til å kontakte vår kundestøtte
på telefon 67 10 32 20.

Merk! Dette dokumentet erstatter ikke bruksanvisningen. For en liste over indikasjoner,
kontraindikasjoner, forholdsregler, advarsler og mulige bivirkninger, se insulinpumpens bruksanvisning.

Hva skal jeg huske på når jeg bruker min MiniMed™ 670G – UC202003000NO

