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Manufacturer
Hersteller
Fabricant
Produttore
Fabricante
Fabrikant
Fabricante
Výrobce
Producent
Producent
Tillverkare
Produsent
Valmistaja

Date of manufacture
Herstellungsdatum
Date de fabrication
Data di produzione
Fecha de fabricación
Productiedatum
Data de fabricação
Datum výroby
Data produkcji
Fremstillingsdato
Tillverkningsdatum
Produksjonsdato
Valmistuspäivämäärä

Non Pyrogenic
Pyrogenfrei
Apyrogène
Non pirogeno
Apirógeno
Pyrogeenvrij
Não pirogênico
Apyrogenní
Niepirogenny
Pyrogenfri
Pyrogenfri
Pyrogenfri
Pyrogeeniton

Sterilized using Ethylene Oxide
Sterilisiert mit Ethylenoxid
Stérilisé à l’oxyde d’éthylène
Sterilizzato con ossido di etilene
Esterilizado con óxido de etileno
Gesteriliseerd met ethyleenoxide
Esterilizado com o uso de óxido
de etileno
Sterilizováno etylenoxidem
Sterylizowany tlenkiem
Steriliseret med ætylenoxid
Steriliseras med etylenoxid
Sterilisert med etylenoksid
Steriloitu etyleenioksidilla

slangesett

kanylesett
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Bruksområde
Accu-Chek FlexLink er et infusjonssett til subkutan infusjon av insulin som injiseres med
insulinpumper som leverer mikrodoser.

Innholdet i Accu-Chek FlexLinkpakkene
Pakke 1 kanylesett og slangesett
A holder til innføringsnål
B beskyttelseskappe
C innføringsnål
D myk kanyle
E klebende støtte
F selvklebende plaster

G
H
I
J
K
L
M

kanylehus
koplingsstykke
sideklemme på koplingsstykket
slange
luerlås
beskyttelseskappe ved frakopling
blå holderkappe

Pakke 2 kanylesett
Komponentene A–G, L og M fra pakke 1
Må kun brukes sammen med slangesettet fra
pakning 1.
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ADVARSLER
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Se insulinpumpens håndbok for opplysninger om pumpebehandling.
Ved første gangs bruk må helsepersonell være til
stede for å gi instruksjoner.
• Dette produktet er sterilt, med mindre pakningen er blitt åpnet eller skadet. Skal ikke
brukes dersom den sterile pakningen er blitt
åpnet eller skadet.
• Beskytt produktet mot for mye fuktighet,
sollys og varme. Skal oppbevares ved romtemperatur.
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• Kast alltid settet etter bruk. Det skal ikke
rengjøres eller steriliseres på nytt.
• Accu-Chek FlexLink er bare til subkutant
bruk.
• Sett alltid luerlåsen godt fast i adapteren. Hvis
dette ikke gjøres, er det fare for lekkasje som
følge av løs forbindelse mellom infusjonssettet og pumpen. Bruk aldri verktøy til å skru
luerlåskoplingen på plass med. Ellers kan
luerlåskoplingen bli skadet.
• La det aldri være igjen luftbobler i Accu-Chek
FlexLink. Fyll helt opp.
• En liten prosentdel av Accu-Chek FlexLink
med myke kanyler kan krumme seg under
innføringen eller bli forskjøvet under bruken.

Dersom dette problemet skulle oppstå i ditt
tilfelle, må du øyeblikkelig ta en ny Accu-Chek
FlexLink i bruk.
• Kontroller ofte for å forvisse deg om at den
myke kanylen holder seg godt på plass. Fordi
kanylen er så myk, merker du ingen smerte
dersom den trekkes ut. Den myke kanylen må
alltid være satt fullstendig inn, slik at hele
medikasjonsvolumet overføres. Skift ut
Accu-Chek FlexLink så snart det selvklebende
plasteret begynner å løsne.
• Ikke sett innføringsnålen inn i den myke
kanylen igjen. Dersom dette gjøres, kan den
myke kanylen revne, noe som igjen vil føre til
ukontrollert innstrømning av medikasjonen.

• Hvis du må kople fra Accu-Chek FlexLink, må
du være nøye med hygienen.
• En myk kanyle skal aldri brukes i mer enn
72 timer (3 dager). Bruk aldri slangesettet
i mer enn 6 dager. Når du bytter ampulle, må
du forsikre deg om at slangesettet er fylt
ordentlig før det koples til kanylesettet.
• Dersom infusjonsstedet blir betent, må
Accu-Chek FlexLink skiftes ut og kanylesettet
må settes på et nytt sted.
• Du må sørge for at din Accu-Chek FlexLink
verken kommer i kontakt med desinfeksjonsmidler, parfyme eller deodoranter, fordi disse
kan gjøre skade på settet.
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• Du må aldri fylle slangesettet eller forsøke å
åpne en tilstoppet ledning mens slangesettet
er koplet til kanylesettet. Du kan uforvarende
komme til å injisere en ukontrollert mengde
insulin.
• Unngå mekaniske belastninger på infusjonsstedet og på Accu-Chek FlexLink. Vær forsiktig når du bærer tungt.
• Før du setter inn Accu-Chek FlexLink, må du
klargjøre infusjonsstedet i samsvar med
instruksene fra helsepersonellet.
• Sjekk blodsukkernivået 1–3 timer etter
at Accu-Chek FlexLink er satt inn og kontroller infusjonsstedet regelmessig. Sett aldri
inn en ny myk kanyle like før du legger deg.
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Kontroller blodsukkeret ofte (rådfør deg med
din lege).
• Dersom blodsukkernivået stiger av uforklarlige grunner, eller det gis en tilstoppingsalarm,
må du kontrollere med hensyn til tilstoppinger og lekkasjer. Bytt Accu-Chek FlexLink hvis
du er usikker.

Innføring av Accu-Chek FlexLink
Illustrasjon 1
Velg et sted som ligger utenfor beltestedet, ben,
arret hudvev, navlen og ferske infusjonssteder.
Vask hendene og infusjonsstedet etter instrukser

fra ditt helsepersonell. La infusjonsstedet tørke,
før den myke kanylen settes inn.

Illustrasjon 2
Mens du holder den blå holderkappen (M) til
Accu-Chek FlexLink med tommelen og langfingeren, fjerner du den transparente beskyttelseskappen (B) ved å dra i den og vri den. Behold beskyttelseskappen til senere bruk for å kaste
innføringsnålen (C) på en forsvarlig måte.
Illustrasjon 3
Fjern begge delene til den klebende støtten (E)
fra det selvklebende plasteret (F).

Illustrasjon 4
Klyp i det subkutane hudvevet. Sett innføringsnålen (C) og den myke kanylen (D) raskt og rett
inn ved infusjonsstedet, i en vinkel på 90°. Hold
øye med den myke kanylen mens du setter den
inn, slik at du er sikker på at den går rett inn uten
å bukte eller krumme seg.

ADVARSLER
Sørg for ren påføring. Ikke berør den myke kanylen eller innføringsnålen. Pass på at den myke
kanylen er satt helt inn i det subkutane hudvevet
og at den ikke bukter seg på hudoverflaten.
Så snart innføringsnålen trenger inn i huden, må
den myke kanylen raskt skyves helt inn, ellers
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kan den bukte seg mens den settes inn, noe
som da fører til at injiseringen av medikasjonen
reduseres eller blokkeres.

Illustrasjon 5
Bre det selvklebende plasteret (F) godt ut på
huden og la fingrene dine gli over dette, forsikre
deg om at det sitter godt fast på huden.
Illustrasjon 6
Hold det selvklebende plasteret (F) på plass,
trykk forsiktig på sideklemmene på den blå holderkappen (M), og trekk den fra kanylehuset (G).
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Illustrasjon 7
Hold det selvklebende plasteret (F) på plass,
trykk sideklemmene til frakoplingskappen (L)
forsiktig og trekk den fra kanylehuset (G).
Oppbevar frakoplingskappen tilgjengelig for
senere bruk når Accu-Chek FlexLink frakoples.
Illustrasjon 8
Fest luerlåsen (K) på pumpen ved å sette den
godt inn i adapteren. Gå frem etter pumpeprodusentens brukerhåndbok når du skal fylle slangesettet. Fyll slangesettet helt til medikasjonen
drypper ut av spissen på forbindelsesnålen. Det
må ikke finnes luftbobler verken i ampullen eller
i slangesettet. Kople slangesettet sammen med

kanylesettet som nettopp er satt inn, og fyll
tomrommet i kanylehuset med en bolus på
1,0 enheter (U100-insulin).

ADVARSLER
Du må fylle tomrommet i kanylesettet som
nettopp er satt inn, etter at slangesettet er tilkoplet. Dersom dette ikke gjøres, blir resultatet tapt
insulin.
Hvis koplingen ikke låses med et merkbart
og hørbart klikk, bruker du et nytt kanylesett og
et nytt slangesett.
Bruk aldri verktøy til å skru luerlåskoplingen på
plass med.

Påfyllingsmengde Slangesett:
12”/ 30 cm:
ca. 6 enheter *
24”/ 60 cm:
ca. 11 enheter *
31”/ 80 cm:
ca. 14 enheter *
43"/110 cm:
ca. 18 enheter *
Påfyllingsmengde Kanylesett:
ca. 1,0 enheter *
* U 100-insulin

ca. 60 µl
ca. 110 µl
ca. 140 µl
ca. 180 µl

ca. 10 µl

ADVARSLER
Bytt kanylesett med 2–3 dagers mellomrom
(maks. 72 timer) Ellers risikerer du insulinresistens eller at infusjonsstedet kan bli betent. Bruk
aldri slangesettet i mer enn 6 dager.
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Frakopling av Accu-Chek FlexLink
ADVARSLER
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Sett frakoplingskappen (L) på kanylehuset.

Ny tilkopling av Accu-Chek FlexLink

Vennligst rådfør deg med helsepersonellet ditt
når det gjelder hvordan det kan kompenseres for
tapt insulin i den tiden pumpen er frakoplet.
Overvåk blodsukkernivået nøye når du er koplet
fra pumpen og etter at du har koplet til igjen.

Før ny tilkopling må du passe på at en dråpe av
medikasjonen er synlig på spissen av forbindelsesnålen.

Accu-Chek FlexLink gir deg muligheten til å frakople pumpen når du vil dusje, svømme etc.,
uten at du må skifte ut Accu-Chek FlexLink.
Hold det selvklebende plasteret (F) på plass,
trykk sideklemmene på koplingen forsiktig (I) og
trekk koplingen (H) fra kanylehuset (G).

Fyll opp Accu-Chek FlexLink inntil medikasjonen
siver ut av forbindelsesnålen.
Hold det selvklebende plasteret (F) på plass og
fjern frakoplingskappen ((L) fra kanylehuset (G).
Sett koplingen (H) på kanylehuset igjen. Et hørbart ”klikk” betyr at koplingen er låst.

ADVARSLER

ADVARSLER
Det er ikke nødvendig å gi noen ekstra bolus.

Distribuert av:
Roche Norge AS
Divisjon Diagnostics
PB 6610 Etterstad
Brynsengfaret 6 B
NO-0607 Oslo
Telefon +47 23 37 33 00
Fax
+47 23 37 33 99
www.accu-chek.no
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