MINIMED™ 780G -JÄRJESTELMÄN
ALKUASETUKSET
Hoitopaikan ohjeet manuaalisen tilan asetuksista
Potilaan nimi:

Pvm:

Paino:

Nykyinen hoitomuoto:

Käytä seuraavia basal- ja bolusasetuksia

MPH

TAI

Vuorokauden kokonaisinsuliinimäärä (TDD) ennen pumppuhoitoa

CSII

Pumpun vuorokauden
kokonaisinsuliinimäärä (TDD)

Siirrä asetukset nykyisestä pumpusta

BASALASETUKSET

Basalmallit

Kellonaika
00:00

Maksimibasal
(yks./tunti)

Annos
- ___________

____________yksikköä/tunti

___________ - ___________

____________yksikköä/tunti

___________ - ___________

____________yksikköä/tunti

___________ - ___________

____________yksikköä/tunti

___________ - ___________

____________yksikköä/tunti

___________ - ___________

____________yksikköä/tunti

___________
Oletusasetus: 2,0
yksikköä/tunti

BOLUSASETUKSET

Ateriabolus

Insuliini-hiilihydraattisuhde (HH-suhde)
00:00

- ___________

___________ grammaa/yksikkö

___________ - ___________

___________ grammaa/yksikkö

___________ - ___________

___________ grammaa/yksikkö

___________ - ___________

___________ grammaa/yksikkö

Insuliiniherkkyys (herkkyys, ISF)
Korjausbolus

Maksimibolus
(yksikköä)

Grammaa/yksikkö

Oletusasetus:
10 yksikköä

Akt. insuliinin
aika (tuntia)

Tavoitealueet mmol/l

- _______

_____mmol/l/yksikkö

00:00

- _______

_______ - _______

_______ - _______

_____mmol/l/yksikkö

_______ - _______

_______ - _______

_______ - _______

_____mmol/l/yksikkö

_______ - _______

_______ - _______

_______ - _______

_____mmol/l/yksikkö

_______ - _______

_______ - _______

00:00

___________

____________
2–8 tuntia, 15
minuutin välein

Insuliiniohjeet siirryttäessä pumppuhoidolle:
Ohjeet ovat voimassa 6 kuukautta, ellei tässä määritetä toisin:

(pvm)

MINIMED™ 780G -JÄRJESTELMÄ
ALKUASETUKSET

Potilaan nimi:

Pvm:

JATKUVATOIMISEN GLUKOOSINSEURANNAN (CGM) ASETUKSET
Matalan glukoosin asetukset
Aikajaksot

Alaraja
2,8 - 5,0 mmol/l

00:00

- ________

____ mmol/l

_______ - ________

____ mmol/l

_______ - ________

____ mmol/l

_______ - ________

____ mmol/l

Matalan varoituksen toisto:

Korkean glukoosin asetukset
Matalan glukoosin hallinta
Varoitus ennen mat.- ja Basalannoksen
annostelu jatkuu -varoitukset ovat käytettävissä, mutta niitä ei yleensä suositella.

 Pysäytys ennen matalaa
 Pysäytys, kun matala
 Varoitus ennen matalaa
Basalannoks. annost. jatkuu
min (5 min - 1 h; Oletusasetus = 20 min)

Siirry käyttämään SmartGuard™-toimintoa

Aikajaksot

Yläraja

Korkean glukoosin varoitukset

- ________

____ mmol/l

_______ - ________

____ mmol/l

_______ - ________

____ mmol/l

_______ - ________

____ mmol/l

00:00

Korkean varoituksen toisto:

Varoitusasetukset korkelle glukoosille
ovat käytettävillä, mutta niiden käyttöä ei
yleensä aluksi suositella.

 Varoitus, kun korkea
 Varoitus ennen korkeaa
Nousuvaroitus

min (5 min - 3 h; Oletusasetus = 1 tunti)

(pvm)

Edellyttää, että insuliinia on annosteltu 48 tuntia (keskiyöstä), ennen kuin toiminnon voi aktivoida.

SMARTGUARD™-TOIMINNON ASETUKSET (Nämä asetukset korvaavat edellisen sivun manuaalisen tilan asetukset)
SmartGuard™-tavoite:
5,5 mmol/l - Oletusasetus
6,1 mmol/l
6,7 mmol/l

Insuliini-hiilihydraattisuhde (HH-suhde)
Käytä manuaalisen tilan asetuksia
HH-suhde

Automaattinen korjaus:
On (suositeltu)
Ei

00:00

Grammaa/yksikkö
- __________

________ g/yks.

__________ - __________

________ g/yks.

__________ - __________

________ g/yks.

__________ - __________

________ g/yks.

Aktiivisen insuliinin aika
Käytä _____h _____min
Varoitus, kun matala:

On

Aloitusvaiheessa suositellaan arvoa 3,8 mmol/l.

Lisäohjeita:

Asetukset ovat voimassa
Hoitavan lääkärin nimi:

saakka (pvm).
Allekirjoitus:

Päivämäärä:

Diabeteshoitoon liittyvissä asioissa pyydämme sinua olemaan suoraan yhteydessä hoitopaikkaasi.
Medtronicin tuotetuki palvelee laitteeseen liittyvissä teknisissä asioissa numerossa 0800 164 064 arkisin klo 9:00-17:30.
Muina aikoina kiireellisissä asioissa jätä viesti ja soitamme sinulle takaisin 30 minuutin kuluessa.
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Hoitopaikan ohjeet jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) & SmartGuard™-toiminnon asetuksista

