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SENSOR – FESTE OG HUDREAKSJONER

Dersom du får hudreaksjoner, vennligst ta kontakt med din diabetesbehandler og kontakt Tech 
Support på Nordic Infucare.

Dette er en sammenfatning av en vitenskapsartikkel publisert av klinikker, uavhengig av Dexcom, 
basert på klinikkenes kunnskap og erfaring.* Dexcom eller Nordic Infucare har ikke testet  
metodene, og kan derfor ikke gi spesifikke anbefalinger.

For detaljert steg-for-steg-instruksjoner om hvordan du bruker Dexcom G6 (CGM)-system, se 
brukerhåndboken.

Opplever du hudreaksjoner fra sensorplasteret? Eller opplever du at sensorplasteret løsner for 
tidlig? Disse tipsene og rådene kan hjelpe. Husk at det som fungerer best for en person kanskje 
ikke fungerer best for alle. Kanskje må du teste flere ulike produkter eller metoder for å finne ut 
hva som fungerer best.

Generelle tips og triks for godt feste

•     Rengjør huden med oljefri, antimikrobiell såpe, og tørk godt1,2

•     Mild exfoliering anbefales for fet hud2

•     Barber huden der sensoren skal plasseres dersom det er behov3

•     Bruk ikke lotion eller olje der du plasserer sensoren

•     Sett ikke på sensoren umiddelbart etter dusj/bad eller i et fuktig baderom –  
 sett på sensoren i tørt miljø2

•     Uparfymert deodorant kan hjelpe på hud som er utsatt for svette. Spray eller rull  
 deodoranten i en oval form på huden, vent 10-15 minutter – sett så sensoren på.
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HUDBARRIEPRODUKTER

Det finnes ulike typer hudbarriereprodukter. Disse kan brukes til to formål, det ene å øke feste 
for å få sensoren til å sitte hele sensorøkten, det andre for å beskytte underliggende hud som er 
sensitiv for plasterets klister.

FLYTENDE BARRIEREPRODUKTER

•   Barriereprodukter kan hjelpe til å forhindre hudirritasjon fra klister4

•    Legg barriereproduktet i en sirkel på huden og sett inn sensoren i midten av sirkelen
•    La produktet tørke helt før sensoren plasseres1,4

•  Ved behov kan du legge et lag nummer to av barriereproduktet etter at det første er  
      tørket

Produkt Produktinformasjon Fordeler

Skin prep  
(Smith+Nephew) 

Skin-Prep våtservietter brukes 
for å beskytte sensitiv hud, og 
øke feste ved plastring.

- Vanntett barriereprodukt som  
puster

CavilonTM No Sting 
Barrier (3MTM)  

Cavilon Durable Barrier Cream 
er en krem som gir huden en 
langtidsvirkende beskyttelse 
mot kroppsvæsker, samtidig 
som den mykner huden og er 
fuktighetsbevarende. Kremen 
smøres på hel hud. Cavilon 
krem er høykonsentrert og drøy 
og skal appliseres sparsomt.

- Vanntett barrierekrem som puster
- Finnes både som krem, spray og 
applikator. Visse typer kan være  
reseptbelagte.
- Kleber ikke
- Vannresistent hvilket minsker antall 
appliseringer og sparer tid og  
produkt.
- Forringer ikke feste av plaster og 
teip. Plaster og teip kan settes oppå.
- Er pH-balansert for oprettholde 
hudens normale balanse.
- Parfyme og parabenfri.

Silesse (ConvaTec)

ConvaTec Silesse er en silikon-
basert hudbeskyttelse. Ved 
appliseringen dannes en tynn 
hinne på huden som beskytter 
mot skadelige effekter av medi-
sinsk lim og væsker fra kroppen. 
Hudbeskyttelsen er utviklet for 
frekvent bruk. Det tørker raskt 
og bygger en holdbar silikonfilm 
som minsker hudirritasjon og 
øker komorten.

- Silikonbasert
- Finnes som våtserviett, spray og 
applikator
- Svir ikke
- Hypoallergent
- Danner et jevnt lag – tørker på 
noen sekunder
- Ingen oppbygning av lag på huden
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FYSISKE BARRIEREFILMER OG PLASTER

•     Bruk fysisk barrierefilm/plaster dersom barrierekrem ikke fungerer for deg
•     Dexcom har ikke testet bruk av barrierefilm/plaster, snakk med din diabetesbehandler  
 om du vil prøve barrierefilm under sensoren
•     Ved bruk av barrierefilm må filmen plasseres under sensorens plaster2,5,6

•     Plasseres på huden før sensoren
•     Klipp ut en sirkel i barrierefilmen der nålen skal gjennom huden

Produkt Produktinformasjon Fordeler

IV3000  
(Smith+Nephew)  

- Gjennomsiktig, tynn film, beskåret 
lapp
- Kan være mindre irriterende enn 
sensorklister

Tegaderm  
Tegaderm HP 
(3MTM)

Tegaderm film er transparent og 
brukes som film/plaster på ytre 
hudskader, som ekstra film over 
andre plaster og som fiksering. 
Beskytter mot forurensing og 
bakterier og lar huden puste.

- Gjennomsiktig tynn film, beskåret 
lapp
- Tåler vann

Opsite Flexifix
(Smith+Nephew)  

- Gjennomsiktig, tynn film
- Film på rull, kan klippes for å  
tilpasse
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HYDROKOLLOIDBANDASJE (VÆSKEABSORBERENDE)

Væskeabsorberende bandasje/plaster kan brukes som barriere under sensorplasteret. Gir tykkere 
beskyttelse enn de som er nevnt tidligere og brukes på samme måte.

Produkt Produktinformasjon Fordeler

DuoDERM®   
(ConvaTec)  

DuoDERM-bandasje kan bru-
kes for ytre sår, bygger en tynn 
polyretanfilm.

Stomahesive  
(ConvaTec)

Stomahesive® Pasta er en  
beskyttende, hydrokolloidbasert 
pasta. Kan brukes til å fylle ut 
ujevnheter i huden.

Comfeel Plus  
(Coloplast)  

Comfeel Plus Transparent er en 
tynn og fleksibel hydrokolloid. 
Denne hudbeskyttelsesplaten er 
utviklet for å beskytte og hele 
huden, og for å minske risiko 
for lekkasje eller ujevnheter i 
huden.

- Enkel å feste over alt på kroppen
- Gjennomsiktig bandasje som  
muliggjør tilsyn av såret uten å bytte 
bandasjen
- Bakterie- og vanntett

Mefix® (Mölnlycke)

Mefix® kan brukes for å feste/
fiksere mange typer bandas-
jer og medisinske enheter på 
huden. Fikseringsbandasjen er 
merket med 10 cm-intervaller 
slik at man enkelt kan klippe til 
rett størrelse og form.

Beskyttelsespapiret er også 
perforert ved 10 cm-intervallene 
for å forenkle applisering. Det 
vannbaserte festet er skånsomt 
mot huden, og gir en sikker 
fiksering.

- Skånsomt vannbasert feste uten 
løsningsmiddel
- Beskyttelsespapir som gjør det  
enkelt å måle og klippe til bandasjen
- Fleksibelt materialet som passer 
alle kroppskonturer og ikke løsner 
ved bevegelse
- Materialet som slipper igjennom 
luft og fukt for å forringelse av  
huden.

*This paper was based on: Messer L. , & Beatson C., Preserving Skin Integrity with Chronic Diabetes Technology & Therapeutics Volume 20, 
Supplement 2, 2018. 
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Dokumentet er en oversettelse og tilpasning til de nordiske landene: https://www.dexcom.com/en-GB/faq/how-can-i-avoid-irritated-or-sensiti-
ve-skin-caused-sensor-adhesive%C2%A0


