
Quickguide til patienter

 Start af lægemiddelinfusion 

• Træk medicinen op efter særskilt instruktion og sæt infusionsnålen på                      
   huden et passende sted.

• Tryk på Start på hovedskærmen. Hold knappen nede 
   (i ca. 3 sekunder), indtil du hører en signaltone,
   og slip først derefter knappen. 

Stop af lægemiddelinfusion 

 • Tryk på Stop på hovedskærmen. Hold knappen nede 
    (i ca. 3 sekunder), indtil du hører en signaltone, 
    og slip først derefter knappen.      

Hvis beholderen er tom eller næsten tom følges punkt 1, 2 og 3.

Hvis der stadig er medicin i beholderen, som du skal bruge næste dag, så kobl pumpen 
fra kroppen og følg punkt 3.

1. Fjern det brugte infusionssæt fra din krop og fra beholderen.
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Følgende sammenfatning er ikke et alternativ til informationen i
brugsansvisningen, men en kort grundlæggende sammenfatning  af pumpens funktioner

2.Tryk på oplåsningsknappen på pumpen, og træk den brugte  
beholder ud af apparatet. Bortskaf den efter gældende retnings-
linjer.

3. Anbring pumpen i dockingstationen. Apparatet tænder for 
skærmen og bekræfter med en tone, at batteriet i pumpen oplades. 
På skærmen ændres batterisymbolet, og signallyset på 
dockingstationen lyser gult. Husk at skifte mellem de 2 batterier.

Infusion af bolus

Tryk på bolusknappen, og hold den nede.

Hold knappen nede (i ca. 3 sek.), indtil det akustiske signal «OK» 
lyder, og slip derefter knappen igen.
Pumpen injicerer nu den indstillede bolusmængde. 
Pumpen viser forløbet for infusionen i procent.

Pumpen melder afslutningen ved at vise 100 % og udsende 
signaltonen «Færdig». Tryk på Flueben for at gå tilbage til 
hovedskærmen.
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