
PIKAOPAS  
MINIMED™ 780G 
-JÄRJESTELMÄN  
KÄYTTÖÖN



HEI! TERVETULOA  
UUTEEN  
MINIMED™ 780G - 
JÄRJESTELMÄÄN
Tavoitteemme on tehdä 
perehdytysprosessistasi 
mahdollisimman saumaton. 
Tämä kirja opastaa sinut 
läpi ohjausta edeltävän, 
ohjauksen aikaisen ja sen 
jälkeisen prosessin.



Tarjoamme perehdytysohjelman, jonka tarkoitus on auttaa sinua uuden  
Medtronic-laitteen kanssa. 

OHJAUKSEN  
VAIHEET:

1. PAIKOILLANNE

2. VALMIIT

3. NYT!

Valmis

Valmis

Valmis

Ennen pumppuohjausta
Valmistaudu kaikkeen tarvittavaan ennen pumppuohjaukseen 
saapumista. 

Pumppuohjauksessa
Ohjauksen aikana käymme läpi kaikki seikat, jotka sinun 
tarvitsee tietää voidaksesi aloittaa tuotteen käytön.

Pumppuohjauksen jälkeen
Ohjauksen jälkeen haluamme tarjota sinulle resursseja, jotka 
tukevat sinua jatkossa.
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1.  PAIKOILLANNE   
ALOITA TÄSTÄ

Pian osallistut MiniMed™ 780G -järjestelmän aloitusohjaukseen – 
kirjaa matkan jokaiseen vaiheeseen liittyvät muistiinpanot ylös. 

Insuliinipumppu + jatkuvan glukoosinseurannan (CGM) ohjaus

Päivämäärä: Aika:

Yhteyshenkilö: Puhelin:

Päivämäärä: Aika:

Yhteyshenkilö: Puhelin:

SmartGuard™-toiminnon ohjaus

StartRightSM-perehdytysohjelma alkaa
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OHJAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN
Älä suorita mitään seuraavista vaiheista, ennen kuin terveydenhuollon ammattilainen on pyytänyt sinua 
suorittamaan ne.

Käyttäjänimi: Salasana:

PYSY YHTEYDESSÄ

VINKKI
Kun sovellus on asennettu, poista ilmoitukset käytöstä siihen saakka, kunnes aloitat pumpun käytön.

Lataa uusi MiniMed™ Mobile -sovellus yhteensopiville Apple- ja Android-laitteille.

Helppokäyttöinen ja interaktiivinen sovellus sisältää ajantasaisia tietoja, 
jotka insuliinipumppusi lähettää mobiililaitteeseesi viiden minuutin välein. 
Voit myös lähettää tietoja automaattisesti CareLink™-ohjelmistoon.

Jopa viisi henkilöä voi seurata tietojasi. Sinun tarvitsee vain antaa heille 
käyttäjänimesi ja hyväksyä seurantapyynnöt 24 tunnin kuluessa.

Saat pyynnön rekisteröityä CareLink™-ohjelmiston käyttäjäksi 
latausprosessin tai tilin sisäänkirjautumisprosessin aikana. Kirjoita 
käyttäjänimi ja salasana muistiin tulevaisuutta varten.

Kerro hoitokumppanillesi CareLink™ Connect -sovelluksesta

Hoitokumppanin tarvitsee vain ladata Carelink™ Connect -sovellus ja 

syöttää käyttäjänimesi aloittaakseen tietojesi seuraamisen. 
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Tilaa muistiinpanoille:

OHJAUKSEN AIKANA  
TARVITTAVAT VÄLINEET

OHJAUKSESSA KÄSITELTÄVÄT  
AIHEET

LOPETA TÄHÄN
Seuraava osio käsitellään ohjauksen aikana.

  Insuliinipumppu

  1 paketti insuliinisäiliöitä
  1 paketti infuusiosettejä

  Accu-Chek® Guide Link -mittari, 
-lansetit ja -liuskat 

  Pullo pikavaikutteista insuliinia

  Guardian™ Link 3 -lähetin ja -laturi

�	 Laitteeseen tutustuminen

�	 Insuliinipumpun valikkokartta 

�	 Insuliinipumpun toiminta

�	 Asetusten ohjelmointi

�	 Infuusiosetin ja sensorin asetus

  1 paketti Guardian™ Sensor 3 
-sensoreita

  One-press Serter -asetin ja 
tarvittaessa myös infuusiosetin asetin

  Sensorin suojateipit (sisältyvät 
sensoripakkaukseen)

  Tämä pikaopas

�	 Insuliinipumpun hallintaan liittyvät rutiinit

�	 Päivittäiseen hallintaan liittyvät odotukset

�	 Mahdolliset poikkeukset – navigointi ja 
vianmääritys 
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Ota tämä pikaopas mukaasi insuliinipumppuohjaukseen, 
jotta muistiinpanosi pysyvät yhdessä paikassa!

2.  VALMIIT   
OHJAUS

OHJAUKSEN ETENEMINEN:

Tilaa muistiinpanoille:

Aloitamme insuliinipumpun ja SmartGuard™-toiminnon ohjauksen.  
Molempien kohdalla käymme läpi seuraavat neljä osiota:

LAITTEESEEN/
SMARTGUARD™-
TOIMINTOON 
TUTUSTUMINEN

PÄIVITTÄISET 
TEHTÄVÄT 

PIDÄ OIKEA 
SUUNTA

SEURAAVAT 
VAIHEET
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LAITTEESEEN 
TUTUSTUMINEN

PUMPUN VALIKOT

7



VAIHE 1

VAIHE 2

PERUSNÄYTTÖ

Tarkistetaan, että laiteparit on liitetty oikein.

Asetetaan sensori paikalleen.
Käydään läpi oikeat asetus- ja teippaustavat.

Tilakuvakkeet

Pysäytyskuvake

Trendinuolet

SG-arvo

Aktiivinen 
insuliini

Alaraja

Tavoitealue:
3,9-10,0 mmol/l

Yläraja
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VAIHE 4

VAIHE 3

Verensokerin (VS) syöttäminen manuaalisesti 

Harjoitus 2:

Vaihe 1:  Syötä VS

Vaihe 2:  Paina aloitusnäytöllä alaspäin olevaa 
nuolinäppäintä avataksesi Bolus Wizard™ 
-bolusopastoiminnon.

Vaihe 3:  Syötä hiilihydraatit.

Insuliinivalikko – tätä käytät todennäköisesti yleisimmin
	� Basal- ja bolusasetusten ohjelmoiminen 
	� Bolusharjoitukset 

Harjoitus 1:

Vaihe 1:  Paina aloitusnäytöllä alaspäin olevaa 
nuolinäppäintä avataksesi Bolus Wizard™ 
-bolusopastoiminnon.

Vaihe 2:  Syötä hiilihydraatit.

Vaihe 3:  Annostele bolus.

Mitattu verensokeriarvo säilyy pumpun muistissa 12 minuutin ajan.
Muista: kun SmartGuard™-toiminto on käytössä, sensorin 
glukoosiarvo näkyy automaattisesti.
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VAIHE 6 VALIKKO KÄYTÖN SYY

ÄÄNI JA VÄRINÄ
 � Ota värinäasetus käyttöön tai poista se käytöstä
 � Säädä äänenvoimakkuutta tasolta 1 tasolle 5

HISTORIA JA KÄYRÄ  � Tarkastele historiatietoja ajanjakson perusteella

TILA

 � Pysäytä kaikki insuliinin annostelu
 � Seuraa pumpun, sensorin, insuliinin ja pariston 

tietoja

VAIHE 5
Infuusiosetin asettaminen

VINKKI
Kun jatkossa vaihdat infuusiosetin, muista aina 
irrottaa edellinen setti ennen vaihtoprosessin 
aloittamista.

Milloin tarvitset muita 
valikoita?

Tilaa muistiinpanoille:
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PÄIVITTÄISET TEHTÄVÄT

Mitä kuuluu päivittäisiin tehtäviin uuden laitteen kanssa?  
Mitkä ovat diabeteksen hallintaan liittyvät odotukset?

Bolusta –  
10–20 minuuttia  
ennen ruokailua

Kalibroi –  
2–3 kertaa 
vuorokaudessa, 
esimerkiksi 
ennen aterioita ja 
nukkumaanmenoa

Seuraa reaaliaikaisia 
glukoositrendejä

JOKA PÄIVÄ:

Tässä on esimerkki tyypillisestä päivästä. Keskustele yksilöllisistä tarpeistasi 
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

*Nämä kaikki ovat mahdollisia kalibrointiaikoja. Aina, kun VS-arvo syötetään ja vahvistetaan, sitä käytetään kalibrointiin.

Aamupala

Bolus ennen 
ruokailua

Lounas

Tarkista VS-arvo 
ja kalibroi

Bolus ennen 
ruokailua

Päivällinen

Tarkista VS-arvo 
ja kalibroi

Bolus ennen 
ruokailua

Liikunta

Aseta väliaikainen 
basalannos ennen 
liikuntaa

Pidä välipala 
mukanasi

Nukkumaanmeno

Tarkista VS-arvo 
ja kalibroi

Herääminen

Tarkista VS-arvo 
ja kalibroi
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Vaihda infuusiosetti  
2–3 vuorokauden välein 
ja sensori 7 päivän välein

Muista ladata  
lähetin

JOKA VIIKKO:

*Kalibrointi on pakollinen myös silloin, kun järjestelmä havaitsee kalibrointitarpeen 
optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi.

Kaikkia syötettyjä VS-arvoja käytetään kalibroinnissa. 

Lataa pumpun 
tiedot Carelink™-
ohjelmistoon joka 
viikko tai lähetä ne 
automaattisesti 
sovelluksen avulla. 

KALIBROINTI:

VINKKI
Muista ladata lähetin aina 
sensorin vaihtamisen 
yhteydessä.

VINKKI
Jos näet "Kalibroi nyt" 
-varoituksen, etkä pysty 
kalibroimaan juuri sillä 
hetkellä ( jos esimerkiksi ajat 
autoa tai olet kokouksessa), 
voit torkuttaa hälytyksen. 
Pumppu ilmoittaa tällöin 
varoituksesta uudelleen 
myöhempänä ajankohtana.

TRENDIEN 
TARKASTELEMINEN 

Kalibroi 2–3 kertaa vuorokaudessa. 
Paras ajankohta on ennen aterioita ja 
nukkumaanmenoa. 
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Tilaa muistiinpanoille:

MISTÄ VOIN SEURATA  
DIABETEKSEN HALLINTAANI?  
CARELINK™-OHJELMISTO  
JA SOVELLUKSET OVAT  
TÄRKEÄSSÄ ASEMASSA

OHJELMISTO SOVELLUKSET

 � CareLink™ Personal -ohjelmisto muuntaa 
pumpusta lähetetyt tiedot helposti 
ymmärrettäviksi raporteiksi.

 �  Jos MiniMed™ Mobile -sovellus ei ole 
käytössä, tarvitset sinisen sovittimen tietojen 
lataamiseen.

 �  MiniMed™ Mobile -sovellus: insuliinipumpun 
”kakkosnäyttö”

 �  CareLink™ Connect -sovellus: saatavilla 
jopa 5 hoitokumppanin käyttöön
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Tilaa muistiinpanoille:

VAROITUKSET JA HÄLYTYKSET
Saat varoituksen jos sensorin glukoosiarvo saavuttaa tai laskee alle 3,0 mmol/l tai jos 
sensorin glukoosiarvo on vähintään 13,9 mmol/l 3 tunnin ajan. 

MATALA GLUKOOSIARVO – jos glukoosiarvo laskee alle 3,9 mmol/l, käytä 15-sääntöä:

KORKEA GLUKOOSIARVO – Jos glukoosiarvo on korkea, mutta alle 13,9 mmol/l:

HYPOJEN JA HYPEREIDEN HALLINTA 

5–15 grammaa 
nopeasti imeytyviä 
hiilihydraatteja

Annostele 
korjausbolus

Tarkista 
glukoosiarvo 
15 minuutin 
kuluttua

Tarkista 
glukoosiarvo 
1 tunnin kuluttua

Toista, jos 
glukoosiarvo 
on edelleen alle 
3,9 mmol/l

Vianmääritys

PIDÄ OIKEA  
SUUNTA

Päivittäisiin rutiineihin voi tulla poikkeuksia – tärkeää on se,  
miten reagoit niihin.
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MILLOIN TULEE OTTAA YHTEYTTÄ 
TERVEYDENHUOLLON  
AMMATTILAISEEN JA 
MILLOIN TUOTETUKEEN?
On tärkeää tietää, kenelle soittaa avuntarpeessa.

Saat apua MiniMed™ 780G -järjestelmän toimintaan 
liittyviin teknisiin ongelmiin tai kysymyksiin.

Diabeteshoitoon liittyvät asiat ja kysymykset.

YMPÄRIVUOROKAUTINEN 
TEKNINEN TUOTETUKI

TERVEYDENHUOLLON 
AMMATTILAINEN

Tilaa muistiinpanoille:
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VAIHE 1

VAIHE 2

SMARTGUARD™-TOIMINTOON 
TUTUSTUMINEN

Siirry SmartGuard™-valikkoon, 
vieritä alas ja valitse On.

Siirry SmartGuard™-asetuksiin, 
ohjelmoi asetukset ja tallenna.

Tarkista SmartGuard™-
tarkistuslista.

Valmis 

Toimenpide pak.

Odottaa

Toimenpide pak.

Toimenpide pak.

Toimenpide pak.
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Väliaikainen tavoite

Perusnäyttö näyttää hieman erilaiselta nyt, kun käytät SmartGuard™-toimintoa. 

Sensorikäyrä

Sensorin glukoosi

SmartGuard™-kilpi

Automaattinen 
korjausbolus

Automaattiset 
basalannokset

Tilaa muistiinpanoille:

17



PÄIVITTÄISET TEHTÄVÄT

Mitä kuuluu päivittäisiin tehtäviin SmartGuard™-teknologiaa käytettäessä?
Mitkä ovat diabeteksen hallintaan liittyvät odotukset?

Bolusta hiilihydraateille 
10–20 minuuttia ennen 
ruokailua

Kalibroi 2–3 kertaa 
vuorokaudessa, esimerkiksi
ennen aterioita ja 
nukkumaanmenoa

Reagoi nopeasti 
varoituksiin ja hälytyksiin

Noudata 
insuliinipumppuhoidon 
omahoito-ohjeita

JOKA PÄIVÄ:

Tässä on esimerkki tyypillisestä päivästä. Keskustele yksilöllisistä tarpeistasi 
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

*Nämä kaikki ovat mahdollisia kalibrointiaikoja. Aina, kun VS-arvo syötetään ja vahvistetaan, sitä käytetään kalibrointiin.
** Bolukset annostellaan SmartGuard™-teknologiaa käytettäessä kuten ennenkin – ainoa ero on, ettet pysty muuttamaan algoritmin 

laskemaa bolusmäärää.

Liikunta

Aseta väliaikainen tavoite 
ennen liikuntaa

Seuraa SmartGuard™ 

-kilpeä aktiviteetin aikana

Pidä välipala mukanasi

Aamupala

Bolus ennen 
ruokailua

Tarkista sininen 
SmartGuard™-kilpi

Tarkista VS-arvo 
ja kalibroi

Bolus ennen 
ruokailua

Päivällinen

Nukkumaanmeno

Tarkista VS-arvo 
ja kalibroi

Tarkista sininen 
SmartGuard™-kilpi

Tarkista VS-arvo 
ja kalibroi

Herääminen

Tarkista sininen 
SmartGuard™-kilpi

Tarkista VS-arvo 
ja kalibroi

Lounas

Bolus ennen 
ruokailua
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BOLUKSEN ANNOSTELU 

AIKA TAVOITEALUEELLA

Vaihda infuusiosetti  
2–3 päivän välein

Vaihda sensori

Lataa lähetin

JOKA VIIKKO:

Lataa tiedot  
CareLink™-ohjelmistoon

Bolukset annostellaan SmartGuard™-teknologiaa käytettäessä kuten ennenkin – ainoa 
ero on, ettet pysty muuttamaan algoritmin laskemaa bolusmäärää.

Miten bolukset annosteltiinkaan? Katso sivulta 9.

Tilaa muistiinpanoille:
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VÄLIAIKAINEN TAVOITE

PYSYMINEN SMARTGUARD™-TILASSA 

PIDÄ OIKEA  
SUUNTA

Päivittäisiin rutiineihin voi tulla poikkeuksia – tärkeää on se, 
miten reagoit niihin.

Tilaa muistiinpanoille:

VAROITUKSET JA HÄLYTYKSET
Saat varoituksen, jos sinun on syötettävä verensokeriarvo. Jos ongelmaa ei 
ratkaista, insuliinin annostelu jatkuu SmartGuard™-tilassa neljä tuntia. Tämän 
jälkeen järjestelmä poistuu SmartGuard™-tilasta ja palaa manuaaliseen tilaan, 
kunnes vaadittu toimenpide on suoritettu.

Jos olet huolissasi matalista arvoista (esim. liikunnan vuoksi), voit asettaa 
insuliinipumppuun väliaikaisen tavoitteen.

VINKKI
Harkitse väliaikaisen tavoitteen asettamista 1–2 tuntia ennen liikuntaa.

Kun väliaikainen tavoite on asetettu, automaattisia korjausboluksia ei annostella. 
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SEURAAVAT 
VAIHEET

Mitä ohjauksen jälkeen tapahtuu?

Rekisteröidy osoitteessa:
https://www.medtronic-diabetes.fi/fi/WeCare

STARTRIGHTSM — 
ALOITA OIKEIN, 
JOKA PÄIVÄ

MiniMed™ 780G -järjestelmän perehdytysohjelma, 
joka tarjoaa henkilökohtaista tukea pumppuhoidon 
aloitusvaiheessa.

Jotta siirtyminen insuliinipumppuhoidolle sujuisi helpommin, 
StartRightSM-tiimimme tarjoaa uutta hoitomuotoa tukevia 
vinkkejä arkielämän haasteisiin.

Puheluita ja sähköposteja 
StartRightSM-tiimiltämme

Hyödyllisiä tukimateriaaleja 
ja ohjeita sähköpostitse ja 
digitaalisen alustan kautta.

21



ÄLÄ UNOHDA

MISTÄ LÖYDÄN LISÄTIETOA?

VINKKEJÄ

TUKIPALVELUIDEN YHTEYSTIEDOT

3.  NYT!   
ANNA PALAA!

Tärkeät menestystekijät
	� Rekisteröidy StartRightSM-perehdytysohjelmaan
	� Kysy ohjauksessa vaihtoehtoisista teippausmenetelmistä
	� Aseta realistisia tavoitteita
	� Käytä pumpun pikavalintoja navigoinnin helpottamiseksi

Suunnittele etukäteen
	� Pidä aina mukanasi eväitä matalien 

arvojen varalta
	� Pakkaa aina matkalle ylimääräisiä 

pumpputarvikkeita ja kanna ne 
käsimatkatavaroissa

	� Pyri pitämään insuliinipumppusi 
lähelläsi ja vältä sen irrottamista yli 
tunnin ajaksi 

Harjoittele hyviä boluskäytäntöjä
	� Laske ja syötä hiilihydraatit ennen ruokailua
	� Annostele bolusinsuliini 10–20 minuuttia ennen ruokailua
	� Älä manipuloi boluksia – ilmoita pumpulle tekemisistäsi aina 

silloin, kun teet niitä

Noudata CGM-ohjeita
	� Kiinnitä ja teippaa sensori oikein optimaalisen suorituskyvyn 

takaamiseksi
	� Kalibroi 2–3 kertaa vuorokaudessa, esimerkiksi ennen aterioita 

ja nukkumaanmenoa
	� Reagoi vaadittuihin toimenpiteisiin, esim. VS pakollinen 

-varoitus.

Diabetes ei anna sinulle vapaapäiviä, mutta emme jätä sinua sen 
kanssa yksin. Ohjaamme sinua pumpunaloituksessa ja olemme valmiita 
auttamaan jatkossakin. Ota yhteyttä tukipalveluihimme!
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TUTUSTU VERKKOSIVUIHIMME:

 www.medtronic-diabetes.fi

OTA YHTEYTTÄ:

Tekninen 24h tuotetuki .............................................................................. 0800 164 064 
Tuotetuen sähköposti ................................................................................ produktsupport.diabetes@medtronic.com
Asiakaspalvelu ( jos tilaat tarvikkeita suoraan Medtronicilta) ............ 020 728 1210
Asiakaspalvelun sähköposti (tilaukset) .................................................. FinlandSSC@medtronic.com



medtronic.fi
medtronic-diabetes.fi

Medtronic Finland Oy
WTC Helsinki Airport
Lentäjäntie 3
01530 Vantaa
Puh: +358 20 7281 200
Faksi: +358 20 7281 201

24h Tuotetuki: 0800 164 064

Katso tarkemmat käyttöohjeet, käyttöaiheet, vasta-aiheet, varotoimet, 
varoitukset ja mahdolliset haittatapahtumat laitteen käyttöoppaasta. 
Lisätietoja saat Medtronicin paikalliselta edustajalta tai käyttöoppaasta.
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK 
FASTCLIX ja ACCU-CHEK SOFTCLIX ovat Roche 
Diabetes Care -yhtiön tavaramerkkejä. 


