MINIMED™ 780G-SYSTEMET
Sjekkliste for teknisk opplæring

MiniMed™ 780G-systemet: funksjoner i manuell modus
Merk av i ruten hvis det er gitt opplæring om emnet, en tom rute indikerer at det ikke er gitt opplæring.

GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER
 Tastefunksjoner og
snarveistaster

  tartbildet uten bruk av
S
CGM

 Menygjennomgang

 Statusbilder

 Lydvalg

 Batteritype/innsetting

 Hvilemodus

 Displayinnstillinger

  oble til pumpe og
K
blodsukkermåler

 Oppstartsveiviser

 Symboler på statuslinjen

STARTBILDE VED BRUK AV CGM
 Ytterligere symboler på statuslinjen

 Sensorgraf

 Symbol for stopp

 Trendpiler: respektiv hastighet per minutt

 Siste SG-verdi

 Varighet i området

BASAL
 Angi basaldose og endring

 Maks. basal

 Midl. basal

 Stopp tilførsel / gjenopprett

BOLUS
 Bolus Wizard™-kalkulator

Kombinert / Forlenget bolus

 Maks. bolus

 Manuell bolus

Forvalgt bolus

 Lydbolus

RESERVOAR OG SLANGE

HÅNDTERING AV SLANGESETT
 Valg av slangesett

 Valg av innføringssted og rotasjon

 Nytt reservoar

 Innføring av slangesett

 Når du skal skifte slangesett

 Fyll kanyle

VARSLER OG ALARMER
 Varsellampe og lyd
 Trinn for å håndtere og slette varsler og alarmer

YTTERLIGERE FUNKSJONER / PÅMINNELSE / ANDRE INNSTILLINGER
 Oversikt / Daglig logg / Alarmlogg

Bolusøkninger

 Sjekk BS etter bolus av/på

Bolushastighet

 Manglende måltidsbolus

Selvtest

 Lite i reservoar

Tilførsel blokkert

 Bytt slangesett

Autom.stopp

 Oppsett av forvalgt midl.

MINIMED™ 780G-SYSTEMET
Sjekkliste for teknisk opplæring

MiniMed™ 780G-systemet: funksjoner i manuell modus
Merk av i ruten hvis det er gitt opplæring om emnet, en tom rute indikerer at det ikke er gitt opplæring.

VARSELINNSTILLINGER FOR SENSORGLUKOSE
Innstillinger for lav sensorglukose

Innstillinger for høy sensorglukose

 Tidsperioder og grenser

 Fast varsel for lav SG

 Tidsperioder og grenser

 Fast varsel for høy SG

 Varsel før lav

 Stopp før lav/ved lav

 Varsel/tid før høy

 Varsel ved lav

 Utsett lav SG

 Varsel ved høy

 Stigningsvarsel/
stigningsgrense
 Utsett høy SG

TILKOBLING AV PUMPE OG INNFØRING OG TEIPING AV SENDER OG SENSOR
 Tilkobling av pumpe, sender og sensor
 Områdevalg, rotasjon og klargjøring
 Trinn for innføring av sensor og teiping

STARTE SENSOREN
 Starte ny sensor og oppvarming

 Lesing av 3-, 6-, 12- og 24-timers sensorgraf

 Startbilde og symboler

 Skjermbildet Sensorstatus

KALIBRERING
Viktig om kalibrering

 Kalibreringspåminnelse og -tips

Kalibreringspåminnelse

 Bekreftede BS brukes til kalibrering

SENSORVARSLER
 Reagere på varsler/alarmer
 Startbilde under stopp

 Automatisk gjennopprettelse
basert på SG

  rinn for å gjenoppta tilførsel
T
manuelt

 Lydløs-funksjon

 2 timer maks. stopp

 Stopp utilgjengelig

Ytterligere emner gjennomgått:

 Lading/rengjøring av senderen

 Røntgen, CT-skanning eller MRI

Fortsettelse av opplæring planlagt:

Ja

Nei

Dato for oppfølgingsopplæring: ________________________

Evt. oppfølging: _________________________________________________________________________________________
Navn og underskrift: ______________________________________________________________

Dato: _______________

Instruktørens navn og signatur: _____________________________________________________

Dato: _______________

MINIMED™ 780G-SYSTEMET
Sjekkliste for teknisk opplæring

MiniMed™ 780G-systemet: SmartGuard™-funksjonen
Merk av i ruten hvis det er gitt opplæring om emnet, en tom rute indikerer at det ikke er gitt opplæring.

FORBEREDELSER TIL SMARTGUARD™-FUNKSJONEN
 SmartGuard™-oppvarming
 Trinn før oppstart av SmartGuard
 Karbohydratforhold

Ingen aktiv midl, basal, manuell stopp eller kombinert/forlenget
bolus når du starter SmartGuard™

™

 Aktivt insulin-tid

STARTE SMARTGUARD™-FUNKSJONEN
Slå på SmartGuard™-funksjonen

 BS-angivelse

 SmartGuard™-mål

 Autokorreksjon

 SmartGuard™ sjekkliste

 SmartGuard™-startbilde/-grafer
  alibrering/tilførsel av bolus i SmartGuard K
funksjonen
™

 Vanlige varsler

 Insulintilførsel

 Midl. mål

  or å bli værende i SmartGuard™F
funksjonen

Tips for å lykkes med SmartGuard™-teknologien
  S-angivelse: nødvendig ved forespørsel for å bli værende i SmartGuard™-funksjonen og for å kalibrere sensoren
B
(alle bekreftede BS vil bli brukt til kalibrering)
 Oppfordre pasienter til å angi karbohydrater før hvert måltid for å øke TIR
 Optimaliser karbohydratfaktoren(e) etter behov
 Last opp i CareLink™ og følg opp med pasienten

Kommentarer: __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Evt. oppfølging: _________________________________________________________________________________________
Navn og underskrift: ______________________________________________________________

Dato: _______________

Instruktørens navn og signatur: _____________________________________________________

Dato: _______________
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BRUKE SMARTGUARD™-FUNKSJONEN

