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Checklista Pumpstart 
GlucoMen® Day PUMP

Ange blodsocker I NARSHA

Ange BS manuellt i NARSHA appen eller
Koppla en blodsockermätare med 
Blåtandskoppling, se sid 84 i manualen

Praktiskt  att gå igenom

NARSHA funktioner: – Temp Basal,  
lägga in ett BS, pausa och återuppta 
doseringen
Bolus: – Hur man gör för att hantera  
och justera i  basalprogramen
Historik: – Varningar & Alarm, Insulin  
och blodsocker

Övriga funktioner (frivilliga)

Förlängd/kombinerad bolus i %
Temp basal (%) 
Lägga till fler basalprogram
Hur man gör när man aktiverar poden 
via appen

Utmaningar

Lågt blodsocker
Vad gör man när man blir sjuk
Högt blodsocker och Ketoner
Magsjuka (Ketoner)

Varningar & Alarm

Anpassade påminnelser
Varning om när poden går ut
Varning om låg reservoarvolym
Varning för automatisk avstängning
Vad händer vid ocklusion
Övriga larm

För att underlätta i vardagen

Var och hur slänger du podarna?
Glucolog Webb
Service och support
Manualen
Boka tid för uppföljning

Innan man startar med pump 

Saker att gå igenom innan:
Blodsocker-testning, behandling av lågt/
högt blodsocker, kolhydraträkning, hur-
man gör när man är sjuk, praktiska tips 
and tricks, har de reducerat insulindosen 
dagen innan?
Pumpbehandling och nya begrepp:
Gå igenom skillnaden på basal/bolus, 
vad är aktiv insulintid (IOB), förhållande 
mellan insulin och kolhydrater (I/K), 
korrigeringsfaktor, vad påverkar  
inställningarna av basaldosen

Innan man startar

Insulin (Novorapid/Humalog)
Blodsockermätare/Teststickor
Glucomenday Pump Startpaket
Kompatibel Telefon+NARSHA appen
Finns backup: – insulinpennor/recept/ 
blodsockerstickor/ketonstickor
Doser och inställningar från vård- 
personalen

Hur man beställer våra produkter

När skall man beställa!
Var beställer man?
Kontaktuppgifter

Viktigt att tänka på

Hur kommunicerar pumpen/avstånd 
Förvaring och användning (temp)
Hur gör man vid:(CT/MR/röntgen) 
Att tänka på när man reser utomlands

Pod

Visa påfyllningsporten för insulinspaken 
för nålinföring/nålskydd/tejpen/

Mobiltelefon

Stäng av automatiska uppdateringar för 
operativsystemet

Inställningar I NARSHA appen

Registrera konto
Ange land
Följ instruktionerna steg 2 till steg 11, 
all information där skall komma från 
vårdpersonalen:
Målvärde(BS) basaldosinställningar, 
bolusinställningar, aktiv insulintid, 
bolusberäknaren, korrigeringsfaktor, 
I/K-kvoter, varningar

Aktivera poden

Hur man gör när man aktiverar poden 
via appen
Poden skall vara max 30 cm ifrån  
mobiltelefon
Att insulinet skall vara rumstempererat
Fyll sprutan – min/max mängd i poden  
Minst 80E insulin krävs för att kunna 
starta poden
Förfyll inte Poden, du har max 60 min  
på dig att aktivera poden, sedan får  
den kasseras.
Parkoppla poden                                                          
Platsval och förberedelser innan  
applicering
Sätt poden så att du lätt kan vrida  
nålinföraren
Efter insättning, kolla tejpen, och  
kanterna
Ställ in en blodsockerpåminnelse om  
ca 1,5 timmar
Ställ in larm för när poden går ut
Hur man gör när man skall byta pod

Hemskärmen I NARSHA appen

Gå igenom 6.1.1 Grundläggande  
ikoner i manualen
Huvudskärm och statusskärm
Se aktivt insulin och basaldos, bolus,  
kolhydrater och blodsocker, motion
Podinformation
Hur man ger en bolusdos med /utan 
bolusberäknaren, korrigeringsdos
Hur man pausar och återupptar  
doseringen
Temp basal
Historik
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