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Låt oss presentera den lättaste  
insulinpumpen (64 g) med den  
smarta fjärrkontrollen...
  

... som enkelt kan  
kompletteras med ett  
fristående system för  
kontinuerlig glukos- 
mätning (CGM). 

  
Låt oss berätta  
om nyttan med just  
fristående system!



Kanske står du inför beslutet att välja insulinpump, antingen till dig själv 
eller till ditt barn. Det är ett stort beslut eftersom en insulinpump är något 
man använder under dygnets alla timmar i flera år. Därför är det väldigt viktigt 
att välja en pump som man kan trivas med. 

Ta dig gärna lite tid att läsa igenom den här broschyren innan du bestämmer 
dig för vad som är bäst för dig eller för ditt barn. Vi börjar med några exempel 
som visar på hur bra det kan vara att ha en pump med fjärrkontroll så att 
pumpen kan sitta skyddad och gömd innanför kläderna utan att du behöver 
ta fram den för att hantera dina insulindoser.

I samband med val av pump kommer nästan alltid frågan om system för konti-
nuerlig glukostmätning (CGM) upp. Vi vill visa hur praktiskt och användbart det 
kan vara att även när det gäller CGM välja ett fristående system.  

CGM är alltid en tillkommande kostnad, oavsett om det är inbyggt i pumpen 
eller säljs som fristående system. CGM kan fås på vissa indikationer men  
kan också köpas privat.
 
Större frihet med fristående system!

NordicInfu Care AB

Även när man vill klä sig i tajta kläder 
eller klä upp sig är det lätt att bära  
med sig Dana R.

På www.annaps.se hittar du trosor och 
kalsonger med ficka för pumpen.  
Perfekt också när du ligger och sover.



Med fjärrkontrollen till 
Dana R slipper man ta 
fram pumpen och insu-
linet i slangen riskerar 
heller inte att frysa.

Det är lätt att hitta situationer i vilka man inte tycker att det 
känns bra eller praktiskt att behöva ta fram sin pump.
Så mycket enklare att hantera den med en liten fjärrkontroll 
som man även kan mäta sitt blodsocker med.
 
Har man dessutom ett fristående CGM-system kan man, utan 
att testa sitt blodsocker, följa sin glukoskurva och sedan  
justera sina doser med hjälp av pumpens fjärrkontroll.

Med fristående system kan du köra 
bil tryggt och trafiksäkert. Fjärrkon-
troll och CGM-mottagare kan ligga 
på sätet intill och du slipper ta fram 
pumpen medan du kör.

På dagen när barnet är  
vaket är det praktiskt att  
kunna styra insulindoserna 
med hjälp av Dana R  
fjärrkontroll. 
 
Som förälder kan man lugnt 
och tryggt sova i egen säng 
och ändå ha koll på barnets 
glukosvärde tack vare ett 
fristående CGM-system.  
Med hjälp av Dana R fjärr-
kontroll kan man sedan göra 
eventuella justeringar och  
behöver alltså inte störa  
barnet i sömnen.

Hej Gunilla!
Du kan tro vi har det toppen i Sälen!  
Ville skicka dig en hälsning och ett tack.
Den här sensorn är värsta bästa grejen!
Hugo far fram i backen med sensorn på  
magen. Det funkar utmärkt, läsaren i en  
ficka och mobiltelefonen i den andra.  
Nätterna är också bättre.

Kram Hugo m familj
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• Dana R har en smidig och liten fjärrkontroll 
 – Med fjärrkontrollen kan du göra allt som du  

 kan göra med pumpen.  
 – Du slipper ta fram pumpen varje gång du ska  

 ta din dos eller ställa in tillfällig basaldos.
 – Du eller t ex dagispersonal kan ge ditt barn  

 en dos utan att störa i leken.

• ...med inbyggd blodsockermätare

• Väger bara 64 g!  
 – Den i särsklass lättaste pumpen. Har ändå en stor ampull  

 som rymmer 300 enheter vilket gör att du inte behöver byta  
 ampull så ofta.

• Smidig och nätt till formen. Känns nästan inte
 på kroppen.

• Sänk ditt HbA1c med hjälp av larmet 
 för missad måltidsbolus
 – Detta är ett specialutvecklat larm som bara 
  larmar OM DU MISSAT att ta din måltidsdos  
  (larmar alltså inte varje gång du ska ta din
  måltidsdos).
 – Studier har visat att det är vanligt att missa  

 bolusdoser.1

• Larmet kan ställas in för upp till  
4 olika måltider

• Välj larm med vibration eller  
pip-signal

 – Välj vibration om du inte vill att omgivningen  
 ska höra.

Dana R  
den lättaste insulinpumpen...

...med den smarta 
fjärrkontrollen

Samma enkla meny  
i både pump och fjärrkon-
troll. Symboler och text gör 
det lätt att lära – både för 
stora och små.

Ref 1: Olinder AL, Kernell A, Smide B. Missed bolus doses: devastating for metabolic control in CSII-treated adolescents with type 1 diabetes. Pediatric 
Diabetes. 2009 Apr;10 (2):142-148.

  – Lätt att gömma och skydda under kläderna, t ex  
  i bh:n, i en väska på benet, innanför arbetskläderna/
  träningskläderna, på det lilla barnets rygg eller under 
  den tajta klänningen i trosan.

 – Du får färre saker att bära med dig. 
– Dina värden överförs till pumpen som  
 sedan kan ge förslag på dos.

 – Liten bloddroppe (0,5 µL och 5 sek   
 mättid).



Kort om Dana R
Pumpvikt: 64 g inkl batteri.

 

• Fjärrkontroll med inbyggd 
blodsockermätare.

• Larm för missad bolus.

• Modern display med tydlig och enkel 
huvudmeny.

• Samma meny i pump och fjärrkontroll.

• Vattentät. IPX8.

• 4 olika basaldoser.

• Korrigeringsdos.

• Kolhydraträkning.

• Kan tankas ur i Diasend®.

• FInns i färgerna:

• Larmet kan ställas in för upp till  
4 olika måltider

• Välj larm med vibration eller  
pip-signal

 – Välj vibration om du inte vill att omgivningen  
 ska höra.



Dexcom G4 Platinum är ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning 
(CGM) som mäter vävnadsglukos dygnet runt. Med en liten sensor under 
huden, tunn som ett hårstrå, skickar den signaler via en liten sändare till en 
mottagare där du på ett ögonblick ser ditt glukosvärde, en trendkurva och 
framförallt, vilken riktning det har. 

Med hjälp av pilar ser du enkelt om ditt glukosvärde är på väg uppåt eller 
nedåt och om det går snabbt eller långsamt. Du hinner i god tid förhindra att 
du blir låg och får en känning eller blir alltför hög, t ex efter en måltid. Du kan 
själv ställa in olika larm så du blir varnad om det stiger över eller under en 
viss nivå och när det går snabbt uppåt eller nedåt. 

Några exempel:

• Kör bil tryggt och trafiksäkert – du kan enkelt kolla ditt   
 glukosvärde på mottagaren du har bredvid dig i bilen. 

• Arbetar du utomhus med mycket kläder på dig och 
 behöver ha pumpen innanför kläderna för att skydda den,  
 så kan du ändå ha din mottagare (Dexcom G4 Platinum)  
 i fickan och snabbt få koll på ditt glukosvärde. 

• Ditt barns lärare eller förskolelärare kan ha mottagaren  
 på katedern och följa barnets glukosvärde utan att vare  
 sig ditt barn eller de andra barnen märker något.

• Under ett träningspass eller annan fysisk aktivitet kan du  
 enkelt ha koll på ditt glukosvärde genom att ta med din   
 Dexcom G4 Platinum.

Det finns en mängd situationer där ett fristående CGM-system faktiskt ökar friheten och gör 
livet lite enklare. Fundera över hur din vardag ser ut och hur det skulle bli enklare för dig.

Ett fristående system för kontinuerlig glukosmätning ger dig  
större frihet!

Nu  
godkänd  
för barn  
från 2 år.



Kort om  

• Enda sensorn som är godkänd för att  
 användas i 7 dagar.

• Godkänd att använda från 2 år och uppåt.

• Säker på låga värden.

• Går att använda tillsammans med både  
 insulinpump och insulinpenna.

• Enkel att använda och att lära sig.

• Lång räckvidd mellan sändare och  
 mottagare (minst 6 meter).

• Återansluter snabbt och av sig själv om  
 du kommer utanför räckvidden. 

• Flexibla kalibreringar – två stycken per  
 dygn och du väljer själv tidpunkt.

• Godkänd för att kalibreras även om  
 blodsockret svänger.

• Inga batterier som ska bytas – laddas  
 enkelt med en vanlig strömkabel.

• Du kan bada och duscha med sensorn 
 och sändaren.

• Ladda snabbt och enkelt ned dina värden  
 från mottagaren i  Diasend® eller kostnads- 
 fria Dexcom StudioTM och få en överblick  
 över dina värden.

        

 Läs gärna mer på www.infucare.se

Dexcom G4 Platinum är avsedd som extrautrustning  
och ett komplement till, inte en ersättning för,  
information från standardenheter för glukosmätning  
för hemmabruk.
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...större frihet med fristående system

Kontakt och support:
08-601 24 40 

info@infucare.se

Pumpsupport efter kontorstid:
08-601 24 55
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