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Quick Guide  
Möjliga orsaker & tips för att  
undvika Nålinsättningsfel  

DIABETES CARE MANAGEMENT SYSTEMS

!Att fästa Poden på armen, 
att vrida på spaken utan hjälp

Om patienten fäster poden på baksidan av 
överarmen,och gör detta utan att någon hjälper 
dom , detta gör det svårt att både hålla i poden 
och att vrida på spaken så att nålen åker in.

Risk för fel vid nålinsättning: 
1. Om Poden inte är fixerad när man vrider på spaken för att 

föra in nålen, så kan det medföra att nålen inte blir korrekt 
införd. Detta orsakar då ett fel vid nålinsättning.

2. När Poden är fäst på överarmen, så kan patienten inte se 
spaken ordentligt  och inte heller vrida om spaken korrekt, 
detta innebär att de kan ha vridit av spaken utan att ha 
vridit om mer än 100 grader. Detta medför ett larm: Fel vid 
nålinsättning

Tips på hur man undviker detta: 
• AAnnvväänndd  aallllttiidd  22  hhäännddeerr  för att vrida på spaken. Om Poden 

är fäst på baksidan av överarmen, be om hjälp med att 
vrida om spaken.

• Om du är själv, vvrriidd  ppåå  ssppaakkeenn  mmeeddaann  dduu  ttiittttaarr  ii  eenn  ssppeeggeell  
och säkerställ att spaken vrids om mer än 100 grader.

• KKoonnttrroolllleerraa  oomm  ddeett  ffiinnnnss  eetttt  vveerrttiikkaalltt  mmäärrkkee  ppåå  ppllaattsseenn  ddäärr 
spaken är borttagen

!Att trycka in Poden för hårt i 
huden

I allmänhet fästs Poden där det finns mycket 
subkutant fett, så att trycka in Poden i huden 
kan göra att Poden trycks in i fettet eller huden.

Risk för fel vid nålinsättning:  
1. Det kan vara svårt att vrida spaken i sidled om Poden är 

begravd i fettet eller huden. Då kan patienten känna sig 
benägen att vrida spaken i en utåtgående rörelse.

2. Om patienten misslyckas med att vrida spaken 100 grader 
åt sidan och bryter av den utåt, kan ett nålinföringsfel 
uppstå eftersom det inte blir ett vertikalt märke där spaken 
tas bort.

Tips på hur man undviker detta: 
• TTrryycckk  iinnttee  iinn  PPooddeenn  fföörr  hhåårrtt  ii  hhuuddeenn..
• Vrid spaken samtidigt som du håller ssttaaddiiggtt  ii  ssiiddoorrnnaa  aavv  

PPooddeenn,,  istället för att trycka inåt.
• Vrid spaken till 100 grader åt sidan i en rörelse, 

uuttaann  aatttt  ssttooppppaa..
• Kontrollera om det finns ett vertikalt märke på platsen ddäärr  

ssppaakkeenn  äärr  bboorrttttaaggeenn
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!
Fästa Poden på samma ställe 
för länge 
Om patienten injicerar insulin på samma ställe 
för länge kan huden utvändigt på det stället bli 
hård och stel. 

Risk för fel vid nålinsättning: 
1. Om hudens yta är för hård eller seg, så medför det att den

mjuka kanylen och styrnålen kanske inte är tillräckligt stark
för att tränga igenom huden.

Tips på hur man undviker detta: 
• RRootteerraa  ppllaattsseenn//oommrrååddeett  vvaarrjjee  ggåånngg du fäster en ny POD.

• Om ett särskilt område på huden är för hårt, vväälljj  eenn  aannnnaann  
ppllaattss  att fästa Poden på. Till exempel kan huden som täcker 
buken eller låret vara hårdare/styvare än huden som täcker 
baksidan av överarmen eller skinkorna, så dessa kan vara 
bättre ställen att fästa Poden på för vissa personer.

• När patienten får ont om platser att fästa Poden på, ssåå  
rreekkoommmmeennddeerraarr  vvii  aatttt  ttaa  eenn  ppaauuss  ii  uunnggeeffäärr  eenn  mmåånnaadd  ttiillllss  
oommrrååddeett  bblliirr  mmjjuukktt  iiggeenn..

Patienten tryckte av misstag på 
"Nästa" på skärmen för 
nålinsättning (på ADM eller Narsha) 
innan de vred på spaken.

Tryckte på "Nästa" på kontrollen 
innan du vred spaken  

Risk för fel vid nålinsättning: 
1. Om ett fel vid nålinsättningen inträffar  när patienten

går vidare till nästa steg på kontrollenheten iinnnnaann  ddee  
vvrriiddeerr  nnåållssppaakkeenn, så är mjukvaran konstruerad så att 
larmet för fel vid nålinsättning kommer uppstå. SSppaakkeenn  
mmååssttee  vvrriiddaass  iinnnnaann  du trycker på "Nästa" på kontrollen.

Tips på hur man undviker detta: 
• Om felet för nålinsättnig uppstår enbart på grund 

av detta skälet, så kan Poden fortfarande användas. 
• Steg för att lösa felet under aktivering av Poden:

1. Tryck på ‘Försök igen’ på skärmen för fel vid
nålinsättning. 

2. Vrid på spaken för att föra in nålen.
3. Tryck på ‘Försök igen’ på skärmen för fel vid

nålinsättning.

!

!
Om man misslyckas med att 
vrida 100 grader åt sidan
Spaken är inte vriden minst 100 grader i 
den riktning som pilen visar.

Risk för fel vid nålinsättning: 
1. Om patienten misslyckas med att vrida spaken till minst 100 grader,

är det troligt att det iinnttee  finns ett vertikalt märke kvar på platsen där 
spaken togs bort. Detta gör att fel vid nålinsättning uppstår.

Tips på hur man undviker detta: 
• När nålen går in kan du instinktivt känna dig benägen att rycka till , eller

stoppa, men det är mmyycckkeett  vviikkttiiggtt  aatttt  iinnttee  ssttooppppaa  och fortsätta att vrida 
spaken. Vrid spaken minst 100 grader åt sidan utan att stoppa.

• När spaken vrids till minst 100 grader, vrid den hela vägen och ta av den 
från Poden.

• KKoonnttrroolllleerraa  oomm  ddeett  ffiinnnnss  eetttt  vveerrttiikkaalltt  mmäärrkkee på platsen där spaken är 
borttagen.

• Vrid spaken samtidigt som den hålls i nivå med hudens yta. Om du vrider 
spaken som om du lyfter den uppåt öökkaarr  rriisskkeenn  fföörr  ffeell..

• Spaken ska tas bort som om den bröts av från Poden.
• När du tar bort och vrider spaken ska Poden fixeras ordentligt med den 

andra handen. Ibland kan Poden vrida sig/ skaka när spaken tas bort, vilket 
ökar risken för fel.
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Patienten tryckte av misstag på 
"Nästa" på skärmen för 
nålinsättning (på ADM eller Narsha) 
innan de vred på spaken.

Tryckte på "Nästa" på kontrollen 
innan du vred spaken  

Risk för fel vid nålinsättning: 
1. Om ett fel vid nålinsättningen inträffar  när patienten

går vidare till nästa steg på kontrollenheten iinnnnaann  ddee  
vvrriiddeerr  nnåållssppaakkeenn, så är mjukvaran konstruerad så att 
larmet för fel vid nålinsättning kommer uppstå. SSppaakkeenn  
mmååssttee  vvrriiddaass  iinnnnaann  du trycker på "Nästa" på kontrollen.

Tips på hur man undviker detta: 
• Om felet för nålinsättnig uppstår enbart på grund 

av detta skälet, så kan Poden fortfarande användas. 
• Steg för att lösa felet under aktivering av Poden:

1. Tryck på ‘Försök igen’ på skärmen för fel vid
nålinsättning. 

2. Vrid på spaken för att föra in nålen.
3. Tryck på ‘Försök igen’ på skärmen för fel vid

nålinsättning.

!

Nästa
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En smart insulinpump

DIABETES CARE MANAGEMENT SYSTEMS

lätt att bära

slangfri

appstyrd

styr både bolus och basal

3.5 dagars användning

liten och lätt ( vikt 26 gram) 

vattentätt(IPX8)

Andra orsaker & 
faktorer

Har för mycket hår vid insättningsstället
Eftersom håret kan bli ett hinder för nålen ber vi patienter att raka håret på den plats där de vill fästa 
Poden. Att ha för mycket hår på platsen kan också påverka vidhäftningen.

Vissa människor har hud som är för stel eller hård (t.ex. lår)
Poden skall fästas på ett mjukare område på huden. För dessa exceptionella fall är 
patientscreening nödvändig eftersom tyvärr inte alla kommer att kunna använda Poden.

Vissa hudåkommor (fettklumpar, fettatrofi, ärr, tatueringar, 
nerver, blodkärl, muskler) som hindrar nålen från att sättas in 
korrekt
Patienten bör hitta andra ställen att föra in nålen på. I vissa fall krävs patientscreening.

Patientens ålder (äldre eller barn)
Eftersom det krävs finare och mer precisa handrörelser för att vrida spaken rekommenderar vi 
äällddrree  eelllleerr  bbaarrnn  aatttt  ssöökkaa  hhjjäällpp  ffrråånn  ssiinn  vvåårrddnnaaddsshhaavvaarree  under proceduren för att aktivera poden.  
Det kan vara svårt att vrida spaken snabbt och smidigt om ens handrörelser är för långsamma 
eller om patienten är oerfaren.

Retry
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