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Pumpestart

Pumpestart dokument
Pumpefunktioner og sikkerhedscheckliste – at starte med insulinpumpe
For at du skal få så god en start på din insulinpumpebehandling som muligt er det vigtigt, du får tilstrækkelig med
information. Det er dit ansvar at betjene pumpen korrekt i din egenbehandling. Vi har lavet en checkliste, som kan
hjælpe dig med at kontrollere hvilken information du har fået. Læs den gerne selv og stil spørgsmål allerede fra start.
Kryds af efterhånden. Tænk også på, du kan have fået informationen ved andre lejligheder!

Introduktion

Sikkerhed

Øvrig information

Egenomsorg
Hyperglykæmi
Forebyggelse af ketoacidose
Hypoglykæmi
Skift af infusionssteder
Nødudrustning – akutkit

Sikkerhedsfunktioner
Advarsler og alarmer
Lav insulinniveau
Okklusion
Lækage
Knaplås
Magnetfelt

Beskytte og passe sin pumpe
Rubin Medicals pumpesupport
på dansk døgnet rundt
Tel: 70 27 52 20
Lånepumpe ved udlandsrejse
Forskellige måder at bære
pumpen
Hvordan beskyttes pumpen
Beskytte skærmen mod ridser
Daglig kontrol af pumpen før
du går i seng og står op

Grundlæggende funktioner
Sætte batteri i
Knapfunktioner
Skift af batterilåg
Skift af ampullåg
Bekræft menuen
Startskærm – Tid/datomenu
Hovedmenu
Sætte på og fjerne clipsen
Programmering
Tid og dato
Basaldosis
Kontrollere basaldoser
Midlertidig basal
Bolusdosis
Afbryde påbegyndt bolusdosis
Max basal
Max bolus
Max daglig total
Historikmenu
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Reservoir og infusionssæt
Vigtigheden af håndhygiejne
Forskellige typer af
infusionssæt
Klargøre stempelstangen
Fylde reservoir (ampul)
Fjerne luftbobler
Applicere infusionssættet
Koble reservoir og
infusionssæt
Prime/Rewind
- Rewind

- Isæt ampullen
- Prime

- Fylde nålen

I forbindelse med infusionsætskifte og priming skal
pumpen altid være koblet
fra kroppen
Fejlsøgning
Højt blodsukker, hvad kan
være årsag til det?
Hvad skal man tænke på?
Frekvens for skift af
reservoir og infusionssæt
Insulinsvigt og ketoner
Kulde og varme
Blod i slangen

At leve med pumpe
Hvornår kan eller skal pumpen
tages af?
Hvor længe kan pumpen være
koblet fra?
Skriv altid dit aktuelle
basalprogram ned og gem det
Værd at vide
Hvor effektiv er pumpebehandling i sammenligning
med penbehandling?
Hvad indgår i garantien?
Pumpetilbehør – bestilles efter
aftale med afdelingen og
firmaet
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Forstå pumpebehandling
Basaldosis
Bolusdosis – måltidsbolus
Insulintype – korttidsvirkende
(ingen insulindepot)

Ifølge loven er vi forpligtet til, at have sporbarhed af vores produkter. Dette betyder, at vi skal være i stand til, at kunne
kontakte dig med vigtige oplysninger, hvis det er nødvendigt. Vi beder dig hjælpe os ved at udfylde nedenstående
formular.
Det udfyldte dokument kan sendes direkte til vores lokale produktspecialist eller gives til sygeplejersken.

Obligatoriske oplysninger
Pumpens serienr.:

Pumpestartsdato:

Pumpebrugerens navn: 			
Adresse: 			
Postnr.:

By:

Tel:

Fødselsdato 					
E-mailadresse: 			

Frivillige oplysninger
Hvilket sygehus/afdeling er du tilknyttet? 			
Hvad hedder din diabetessygeplejerske/læge? 			

		

Vil du have nyhedsbrev via E-post?

Ja

Nej

Har du tidligere haft pumpe?
Hvis Ja, Hvilken model og mærke?
Hvilket infusionssæt har du valgt?

Vær venlig at skrive under på, du har fået informationen som findes i checklisten på næste side.

Pumpebrugerens underskrift:
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(alt. forældrenes underskrift)

