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Taustaa kilpailutuksesta
•
•
•
•
•
•

Fimlab Laboratoriot Oy järjesti tarjouskilpailun, jonka kohteena oli diabeteksen hoitoa tukevat,
tiedonhallintapalveluun liittyvät laitteet, tarvikkeet ja pilvipalvelut
Sopimuskausi 72 kk
Hankintayksikkönä toimii Fimlab Laboratoriot Oy
Sopimuksen alaisia laitteita, tarvikkeita sekä siihen liittyvää omamittauspalvelua tullaan
jakelemaan Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella.
Osa tuotteista mukana optiona, joka voidaan ottaa käyttöön kun alueelliset voimassa olevat
hankintasopimukset päättyvät.
Kyseessä on puitejärjestely, joka on jaettu 16 hankintakategoriaan
– Jokaisessa hankintakategoriassa valittiin kaksi toimittajaa
•

Ensisijainen toimittaja ja varatoimittaja

– PL. Kategoria B3 (Implantoitavat sensorit), johon ei tullut yhtään tarjousta

• Esittelyssä voittaneet tuotteet
•

HUOM! Pilvipalveluista ja niiden käytöstä erillinen diasarjansa

Kilpailutetut kategoriat
Laite/tarvike

Hankintakategoria

Potilaskäytön mittarit

A1I: Laajan yleiskäytön glukoosimittari
A1II: Integroitu glukoosimittari (esim. heikentynyt motoriikka, tietyt työtehtävät yms.)
A1III: Omaseurannan glukoosimittari, jolla mahdollista mitata veren glukoosi- ja ketoainepitoisuus

Ammattikäytön
mittarit

A2I: Glukoosimittari yleiseen ammattikäyttöön
A2II: Ammattikäytön glukoosimittari, jolla on mahdollista mitata veren glukoosi- ja ketoainepitoisuus
A2III: Glukoosimittari automaattisella tulosvälityksellä (langaton tiedonsiirto)

Sensorit

B1: Kudosglukoosin skannaukseen perustuva glukoosisensorointijärjestelmät

B2: Kudosglukoosin jatkuvaan sensorointiin perustuvat laitteet
Insuliinipumput

C1: Insuliiniannosteluun soveltuva pumppu, jossa perusominaisuudet
C2: Peruspumppu, joka sopii insuliiniherkille (annosnopeuden säätötarkkuus 0.025U/h tai pienempi)
C3: Letkuton insuliinipumppu annoslaskurilla
C4: Sensoroiva insuliinipumppu sensoriperusteisen pysäytyksen toiminnolla
C5: Sensoroiva insuliinipumppu perusinsuliinisäätötoiminnolla

Muut tarvikkeet

D: Pistolaitteet, verilansetit
E: Insuliinikynäneulat ja insuliinikynäturvaneulat

Kategoriakohtaiset voittajat
Kategoria
A1 I
Potilaskäytön mittarit, A1

Sensorit, B

Voittanut tuote

Pilvipalvelu

Roche

Accu-Chek Instant

RocheDiabetes Platform, mySugr

*väliaikainen sopimus

A1 II

Roche

Accu-Chek Mobile

RocheDiabetes Platform, mySugr

A1 III

Mediq

CareSens Dual

Diacare ja SmartLog

Accu-Chek Instant

RocheDiabetes Platform, mySugr

A2 I
Ammattikäytön mittarit, A2

Toimittaja

Roche
*väliaikainen sopimus

A2 II

Mediq

CareSens Dual

Diacare ja SmartLog

A2 III

Aidian Oy

STATStrip Glukose & Ketone Meter with
battery

NovaNet välitietojärjestelmä

B1

Abbott Oy

FreeStyle Libre 2 sensori ja lukulaite

LibreView ja LibreLink

B2

Nordicinfu Care

Dexcom G6

Carelink

B3

Ei voitu valita, ei tarjouksia

C1

Ypsomed

Mylife YpsoPump

mylife Cloud, mylife App

C2

Ypsomed

Mylife YpsoPump

mylife Cloud, mylife App

C3

Nordicinfu Care

Omnipod DASH pod insuliinipumpppu

Diasend/Glooko pilvipalvelu,
Uploader purkuohjelma

C4

Medtronic

MiniMed 640 G insuliinipumppu

Carelink

C5

Medtronic

MiniMed 780G insuliinipumppu

Carelink

Pistolaitteet, verilansetit, D

D

nal von Minden

VivaCheck Lancing Device, Single Use Lancets

Insuliinikynäneulat ja -kynäturvaneulat, E

E

OneMed

Insupen Extreme 32 Gx 4mm
insuliinikynäneula, DropSafe 31G x 6mm
turvakynäneula

Insuliinipumput, C

Accu-Chek Instant -glukoosimittari
Tuotteesta solmitaan väliaikaiset sopimukset koskien kategorioita
• A1 I Omaseurannan laajan yleiskäytön glukoosimittari
• A 2 I Laajan ammattikäytön glukoosimittari
Toimittaja:
• Roche Diagnostics Oy
Ohessa:
• Testiliuskapakkaus Accu-Chek Instant
• Kontrolliliuos Accu-Chek Instant Controls (korkealle ja matalalle mittaustulokselle)
• Käyttöohjeet ja pikakäyttöohjeet
• RocheDiabetes Care Platform –pilvipalvelu
• mySugr -mobiilisovellus

Accu-Chek Mobile -glukoosimittari
Tuote voitti kategorian:
• A1 II Omaseurannan integroitu glukoosimittari
• Esim. potilaalle, jolla heikentynyt motoriikka
Toimittaja:
• Roche Diagnostics Oy
Ohessa:
• Accu-Chek Mobile Controls
• Accu-Chek Mobile 50 Tests
• Mittarissa integroitu pistolaite
• Accu-Chek Fastclix –verilansetti rullassa
• Käyttöohje ja pikakäyttöohje
• RocheDiabetes Care Platform –pilvipalvelu
• mySugr -mobiilisovellus

CareSens Dual – glukoosi ja ketoainemittari
Tuote voitti kategoriat:
• A1 III Omaseurannan laajan käytön glukoosi- ja ketoainemittari
• A2 II Laajan ammattikäytön glukoosi- ja ketoainemittari
Toimittaja.
• Mediq Suomi Oy
Ohessa:
• CareSens PRO testiliuska ja kontrolliliuos
• Ketosens testiliuska ja kontrolliliuos
• Käyttöohje ja pikakäyttöohje
• Diacare –pilvipalvelu
• SmartLog -purkuohjelma

StatStrip Glucose and Ketone Meter with Battery
Tuote voitti kategorian:
• A2 III Glukoosimittari automaattisella tulosvälityksellä
• ammattikäyttöön terveydenhuollon yksiköissä
Toimittaja:
• Aidian Oy
Ohessa:
• Nova StatStrip Glucose Test Strips
• Nova StatStrip Glucose and β-Ketone Control Solution (kolme erilaista kontrollia)
• Purkuasema: Docking Station Single
• Käyttöohjeet ja pikakäyttöohjeet
• NovaNet -välitietojärjestelmä

FreeStyle Libre 2 –sensori ja lukulaite
Tuote voitti kategorian:
• B1 Kudosglukoosin skannaukseen perustuva glukoosisensorointijärjestelmä
Toimittaja:
• Abbott Oy
Muuta:
• Tarkoitettu insuliinipuutosdiabetesta sairastavien jatkuvaan glukoosisensorointiin
• Vaatii glukoosin skannauksen lukijalla tai mobiilisovelluksella 8 h välein
• Ei vaadi kalibrointia
• Sensorin käyttöaika 14 vrk
• Hälytykset voi määrittää tulemaan ilmoituksina älypuhelimeen tai muuhun mobiililaitteeseen
• FreeStyle LibreLink –mobiilisovellus
• LibreLinkUp –sovellus esim. omaiselle  hälytykset ja glukoositiedot perheenjäsenelle
• LibreView –pilvipalvelu selaimella käytettäväksi (myös potilaan luvittamana ja jakamana ammattilaiselle klinikkatilin kautta)
• Ei tarvetta purkuohjelmaan
• Käytettävä FreeStyle Precision –testiliuskan (glukoosi- ja ketoainemittaus) kanssa
• Glukoosiarvo mitattava sormenpäästä, mikäli glukoosiarvot tai glukoosin hälytykset eivät vastaa tuntemuksia

Dexcom G6 -järjestelmä
Tuote voitti kategorian:
• B2 Kudosglukoosin skannaukseen perustuva glukoosisensorointijärjestelmä
Toimittaja:
• Nordicinfu Care AB –Filial Finland
Dexcom G6 –järjestelmä sisältää
• Dexcom G6 vastaanotin,
• voi käyttää vaihtoehtoisesti mobiilisovelluksella
• Dexcom G6 asetin ja lähetin (anturi)
• käyttöaika 10vrk
• Dexcom G6 sensori
• käyttöaika 90 vrk

•
•
•
•
•

Tarkoitettu insuliinipuutospotilaiden jatkuvaan glukoosisensorointiin potilailla
• joilla Libre2 sensorista tulee iho-oireita tai
• jotka tarvitsevat glukoosisensorointijärjestelmän, joka ei vaadi käyttäjältä aktiivista toimintaa (esim. lapset)
Ei vaadi kalibrointia, jos anturia asettaessa antaa anturin koodin näyttölaitteeseen
Jatkuva glukoosin sensorointitieto ilman potilaan aktiivista toimintaa, lähetin lähettää glukoositiedot näyttölaitteeseen langattomasti
Glukoosihälytykset- ja varoitukset
Yli 2-vuotiaille

Dexcom G6 -järjestelmä
•
•
•

•
•

Dexcom G6- mmol/l DxCM -mobiilisovellus
Dexcom Follow -sovellus
• perhe, ystävät tai muut hoitajat saavat glukoositietoja ja hälytyksiä henkilöltä,
joka käyttää Dexcom G6 -järjestelmää
Dexcom Clarity –pilvipalvelu, jota käytetään selaimessa
• Glukoositiedot siirtyvät automaattisesti Dexcom G6–sovelluksesta tai
vastaanottimesta
• Ammattilaiselle voi luvittaa Dexcom Clarity –tilin näkyvyyden
Ammattilainen voi käyttää Dexcom Clarity-pilvipalvelua
Yksittäisen potilaan glukoosiraporttien tarkasteluun hoitotilanteessa
• Klinikan hoidossa olevien potilaiden valikoitujen muuttujien tarkasteluun

MyLife YpsoPump -insuliinipumppu
Tuote voitti kategoriat:
• C1 Insuliinipumppu perusominaisuuksilla
• C2 Peruspumppu insuliiniherkille
• annosnopeuden säätötarkkuus 0.025 U/h tai pienempi
Toimittaja:
• Ypsomed Oy
Ohessa:
• Suojakotelo: mylife YpsoPump Waist Pouch
• Infuusiosetti: mylife YpsoPump Orbitsoft
• Säiliö: mylife YpsoPump Reservoir
• Asetin: mylife OrbitInserter
• Pikaohje

Mylife Ypsopump
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perusinsuliinipumppu, joka sopii myös insuliiniherkille potilaille
Kosketusnäyttö
Annoslaskuri Mylife App –mobiilisovelluksessa
Libre -glukoosisensorin glukoosiarvo on syötettävissä manuaalisesti mylife App -sovelluksen
boluslaskuriin
Bolusvaihtoehdot: vakiobolus (heti), jatkettubolus, yhdistelmäbolus sekä sokkobolus
Perusinsuliinin säätötarkkuus on 0,02U/h
Ateriaboluksen pienin säätötarkkuus on 0,1 U
mylife YpsoPump Orbit®mickro 5,5 mm ja 8,5 mm sekä mylife™ YpsoPump® Orbit®soft6mm ja
9mm infuusiosetit mukaan lukien katetripituudet 45 cm,60cm, 80cm ja 110cm ovat samanhintaisia.
Maksimiperusannos (maksimibasaali) ja maksimilisäannos
• maksimibolus säädetäään mylife Ypsopump -valikon ikoneissa:
• Päävalikko-asetukset, alavalikko- perusinsuliini- ja ateriainsuliiniraja
Voi käyttää esitäytettyä Pump Cart 1,6 ml sylinteriampullia(100U/ml)

Mylife YpsoPump
•
•
•
•

mylife App -mobiilisovellus
• Saatavilla App-storesta ja Google Playsta
Mylife Cloud -pilvipalvelu
Käytettävissä myös Mylife Software -työasemaversio
Loppuvuosi 2020/alkuvuosi 2021 Dexcom-glukoosisensorin arvot näkyvät suoraan
mylife App-sovelluksessa ja arvot ovat suoraan käytettävissä boluslaskentaan
ilman manuaalista syöttämistä.
• Sensorin glukoosiarvot ja insuliinitiedot siirtyvät mylife App-sovelluksesta
suoraan mylife Cloud-pilvipalveluun, josta ne ovat luettavissa

Omnipod DASH -insuliinipumppu
Tuote voitti kategorian:
• C3 letkuton insuliinipumppu annoslaskurilla
Toimittaja:
• Nordicinfu Care AB – Filial Finland

Tuote sisältää:
• Omnipod DASH pod –insuliinipumppu
• Omnipod DASH PDM –kaukosäädin
• Omnipod DASH aloituspakkaus

•
•
•
•
•
•
•
•

Soveltuu Libren kanssa käytettäväksi, mutta tällöin LibreView-tili kytkettävä Diasendiin
Pumppu kiinnitetään iholle ja vaihdetaan 3 vrk välein
PDM (personal diabetes management) -laite eli kauko-ohjain
• ohjaa pumpun vaihdon
Perusinsuliinin säätötarkkuus on 0,05 U/h
Ateriaboluksen pienin säätötarkkuus on 0,05 U
Diasend/Glooko -pilvipalvelu
Uploader –purkuohjlema potilaille
Klinikalle lähetinlaite purkuun

MiniMed 640G sensoroiva insuliinipumppu
Tuote voitti kategorian:
• C4 Sensoroiva insuliinipumppu sensoriperusteisen pysäytyksen toiminnolla
Toimittaja:
• Medtronic Finland Oy
Ohessa:
• MiniMed –suojakotelo
• MiniMed Quick-Set –infuusiosetti
• MiniMed –säiliö
• Minimed Quick-Serter –insuliinipumpun kanyylin asetin
• One-Press –serter –glukoosisensorin asetin
• Guardian Sensor 3 –sensori
• Guardian Link 3 –lähetin
• Aloituspakkauksessa myös CONTOUR®NEXT LINK 2.4 -glukoosimittari
• ainoa pumpun kanssa sopiva glukoosimittari

MiniMed 640G sensoroiva insuliinipumppu
•
•
•
•

•
•

Tarkoitettu sensoroivaksi insuliinipumpuksi lapsille, joille Medtronic 670G ei ole
vielä rekisteröity
Käytetään yhdessä jatkuvan sensoroinnin kanssa
Sensorointi vaatii kalibrointia
• sensorointijärjestelmään tulee syöttää verensokerimittaustulos manuaalisesti
CONTOUR®NEXT LINK 2.4 on ainoa glukoosimittari, joka lähettää glukoositietosi
langattomasti MiniMed™ 640G -insuliinipumpulle
• Tämä glukoosimittari toimii myös USB-porttiin kytkettynä pumpun tietojen
purkamisessa
Pienin annosteltavissa oleva bolusannos on 0,025 U
Basaalin annosnopeuden säätötarkkuus ja pienin annosteltava bolus on 0,025 U/h

MiniMed 640G sensoroiva insuliinipumppu
•
•
•

•
•

Medtronic CareLink Personal –pilvipalvelu
• Potilaan käyttöliittymä
• Potilas voi luvittaa ammattilaisen näkemään tietonsa
CareLink Pro -pilvipalvelu ammattilaiselle
Laitteen mukana toimitetaan verensokerimittari CONTOUR®NEXT LINK 2.4 glukoosimittari.
• Verensokerimittari toimii USB-tikkuna, jolla laitteen tiedot voidaan ladata tietokoneen
kautta pilvipalveluun.
• Yksi verensokerimittari sisältyy tarjotun laitteen kokonaishintaan.
• Latausohje tietojen lataamiseen on saatavilla sähköisesti pilvipalvelun sivustolta.
Pilvipalvelun käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys pumpun käytölle
CareLink Desktopia ei tule käyttää
• CE -merkintää ei ole 5/20 jälkeen

MiniMed 780G sensoroiva insuliinipumppu
Tuote voitti kategorian:
• C5 Sensoroiva insuliinipumppu perusinsuliinin säätötoiminnolla
Toimittaja:
• Medtronic Finland Oy
Ohessa:
• MiniMed Silikonikuori –suojakotelo
• MiniMed Quick-Set - infuusiosetti
• MiniMed –säiliö
• MiniMed Quick-Serter - insuliinipumpun kanyylin asetin
• One-Press serter - glukoosisensorin asetin
• Guardian Sensor 3 - sensori
• Guardian Link 3 – lähetin
• Aloituspakkauksessa myös Rochen AccuCheck Guide –mittari
• CareLink Personal –pilvipalvelu potilaalle
• Potilas voi luvittaa ammattilaisen näkemään tietonsa
• CareLink Pro –pilvipalvelu ammattilaiselle

MiniMed 780G sensoroiva insuliinipumppu, automaattinen
insuliinin säätö
•

•
•

•
•

Tarkoitettu hoitoon erityisen hyvin motivoituneille potilaille, jotka osaavat
• hyvin annoslaskurin käytön
• sensoroinnin kalibroinnin tarpeen ja
• pumpun aikaisemmasta toimintalogiikasta poikkeavan toiminnan
7-vuotiaille ja sitä vanhemmille potilaille
Sensoriin kytketty insuliinipumppu säätelee automaattisesti basaalinsuliinin määrää 5 minuutin välein
päivittyvien sensorin glukoosin tietojen perusteella.
• Pumppu korjaa sensorin glukoosin tietojen perusteella glukoosiarvoja kohti tavoitetasoa
annostelemalla tarvittaessa enemmän tai vähemmän basaalinsuliinia.
• Pumppu suojaa hypoglykemialta lopettaen insuliinin annostelun sensorin glukoosin-tietojen
perusteella ennustaessaan sensorin glukoosin laskevan asetetun hypoglykemiarajan alapuolelle.
Vaatii kalibrointia, johon soveltuu ainoastaan Roche AccuCheck Guide -mittari ja liuskat
HUOM! Laitteen aloitus ja seuranta vaativat erityisosaamista: keskitettävä erikoistuneissakin
yksiköissä asiaan erityisesti perehtyneille ammattilaisille!

VivaCheck Lancing Device –pistolaite
VivaCheck Single Use Lancets -verilansetti
Tuotteet voittivat kategorian :
• D pistolaitteet ja lansetit
Toimittaja:
• nal von Minden
Sopimuskausi alkaa
• 8/2021

Insupen Extreme –insuliinikynäneula ja DropSafe turvakynäneula
Tuotteet voittivat kategorian:
• E Insuliinikynäneulat ja insuliinikynäturvaneulat

•
•

Insupen Extreme 32G x4 mm –insuliinikynäneula
DropSafe 31G x 6 mm –turvakynäneula

Toimittaja:
• OneMed
Sopimuskausi alkaa:
• 8/2021

FIMLAB.FI
SEURAA MEITÄ SOMESSA @Fimlab

