Vigtig information!

Pumpen skal være koblet fra kroppen: når batteriet skiftes, når infusionssættet skal primes,
hvis ampullåget skal strammes eller der skal foretages ændringer i pumpeindstillingerne.

Fylde ampullen (reservoiret) til Animas pumpe
Det anbefaldes, at fylde ampullen med rumtempereret insulin i god tid og lade det hvile lidt. Herved får eventuelle
luftbobler mulighed for at samle sig og det er lettere at få eventuel luft ud inden brug.
• Rengør insulinhætteglassets gummimembran og lad det tørre.
• Åbn ampulpakningen, tag det blå stempelhåndtag og tryk det fast bagtil på reservoirets stempelstang.
• Træk stempelstangen frem og tilbage et par gange, for at silikonen på de sorte pakninger fordeles jævnt
inden i ampullen.
• Skru kanylen fast på ampullen.

Hvis der anvendes penfill:

1. Tryk ampullens stempelstang helt i bund.
2. Fjern kanylens beskyttelseshætte. Stik kanylen gennem penfillens gummimembran.
3. Læg penfil og ampul samlet på et bord. Anvend kanylebeskyttelseshætten eller en blyant og tryk på penfillens bund,
indtil ca. halvdelen af ampullen er fyldt med insulin.
4. Tryk insulin og evt. luft tilbage i penfillen. (Den lille pig på stemplet hjælper med til at presse al luft ud).
5. Læg igen penfill og ampul samlet på et bord, tryk med kanylebeskyttelseshætten på penfillens bund og fyld
ampullen med den ønskede mængde insulin.

Hvis der anvendes hætteglas:
1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.

Træk stempelstangen tilbage, så ampullen fyldes med luft.
Fjern kanylens beskyttelseshætte og stik kanylen gennem hætteglassets gummimembran.
Tryk al luft ind i hætteglasset. Træk langsomt stempelstangen tilbage til ca.halvdelen af ampullen er fyldt.
Vend hætteglas og ampul, så hætteglassets bund peger opad.
Tryk insulin og evt. luft tilbage i hætteglasset. (Den lille pig på stemplet hjælper med til at presse al luft ud).
Træk langsomt stempelstangen tilbage igen og fyld ampullen med den ønskede mængde insulin.
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• Trække kanylen ud af gummimembranen.
• Er der stadig luft i ampullen, så bank/knips let på ampullens væg så luftboblerne løsner sig.
Tryk luftboblerne ud og sæt kanylebeskyttelseshætten på igen.
• Fjern det blå stempelhåndtag ved at trykke på de riflede ”vinger” som sidder på siden.
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