
H  :  Løsne verktøyene, fjern den røde låsefliken, test den blå glidebryteren to ganger, skyv den blå glidebryteren forover til låst posisjon, og klikk på 
plass i brettet.

A  :  Bruk 10 mL saltløsning, og ta frem sensorholderen.

H  :  Plasser sensoren på området.

H  :  Løsne innsettingsverktøyet (bruk to hender), og klem på kantene på sensorholderen. Trekk av hetten.

A  = assistent

H  = helsepersonell*

 = påfør trykk

H 
1.  Løsne verktøyene, fjern den 

røde låsefliken og trekk inn 
kanylen ved å skyve den blå 
glidebryteren bakover.

5.  Klem på kantene til sensor
holderen for å fjerne den.

4.  Støtt tuppen av 
sensorholderen mens du 
forsiktig beveger den blå 
glidebryteren forover til den 
dekker sensoren.

2.  Hold innsettingsverktøyet 
litt oppover, samtidig 
som du støtter tuppen av 
sensorholderen. Innrett sporet 
på sensorholderen med sporet 
på innsettingsverktøyet.

6.  Kontroller for å påse at 
sensoren er i kanylen.

3.  Skyv sensorholderen langsomt 
på kanylen, og klikk den på 
plass slik at de to trekantene 
berører hverandre på tuppen.

7.  Legg innsettingsverktøyet med sensoren på brettet. Sørg for 
at kanylen senkes i saltløsning, og la den ligge der i minst fem 
minutter. Fyll på mer saltløsning om nødvendig.

A  :  Påføring av desinfeksjonsmiddel.

H  : Stryk langs planlagt snittlinje og desinfiser tre ganger. La desinfeksjonsmiddelet tørke mellom hver gang, og organiser oppdekning.

A  :  Bruk av sprøyte og lidokain.

H  :  Bedøv med 1 mL ved snittlinjen og 1 mL ved lommelinjen.

H  :  Vent noen minutter, kontroller effekten, og gi mer lidokain om nødvendig.

Hvis du har spørsmål om noen av trinnene i prosedyren, kan du se OPPLÆRINGSVIDEOEN FOR INNSETTING 
OG FJERNING AV EVERSENSE. Du finner den på https://global.eversensediabetes.com/healthcare-providers/
healthcare-provider-resource-page, for fullstendige instruksjoner og illustrasjoner.

*Kun Ascensia/Eversensesertifisert

REFERANSEARK FOR PROSEDYRE

Innsetting

  Finne frem utstyr
A  :  Hent utstyr, og sjekk at alt er intakt 

i tillegg til utløpsdato: 
 Smartsender, plaster, innsettingsverktøy, 

sensor, tilpasset prosedyresett  
 Sterile hansker       Lidokain       
 Klorheksidin eller betadin

A  :  Bekreft eventuelle allergier. Be pasienten 
om å bekrefte at blodsukkeret er innenfor 
sitt målområde.

A  + H  :  Vask hendene.

A  :  Åpne den ytre plastpakningen til det 
tilpassede prosedyresettet.

  Markering av 
sensorplassering

H  :  Tørk av huden med alkohol og la det tørke.

H  :  Bruk en kirurgisk hudmarkør til å markere 
kantene til smartsenderen.

H  :  Bruk snittmalen til å markere horisontale og 
vertikale linjer.

A  :  Plasser pasienten halvt liggende på siden 
med overarmen på en flat, horisontal flate.

H  :  Åpne den større settpakningen på en ren 
overflate. Dette skal være et sterilt område.

  Vasking av hender, 
bruk av hansker og 
klargjøring av det sterile 
området

H  :  Vask hendene, ta på sterile hansker, og 
klargjør det sterile området.

A  :  Sett frem verktøybrettet.

  Klargjøring av sensor

  Klargjøring av innsnittssted:  Desinfiser    Dekk opp    Gi bedøvelse



  Innsnitt
H  :  Bruk blyantgrep, og lag et trykksnitt som er ca. 5 mm bredt og 

3–5 mm dypt. 

  Forming av lomme (se opplærings-
videoen for innsetting og fjerning av 
Eversense om nødvendig)

H  :  Sørg for at fingrene er på toppen og sidene av den stumpe 
dissektoren, og før den mot snittstedet i 45 graders vinkel til 
dybdeskjermen berører huden. Når dybdeskjermene berører huden 
og det ikke er noen fingre under instrumentet, fører du det flatt 
forover ved å følge den vertikale linjen. 

  Finne og markere sensoren –  
markere snittlinjen

H  :  Pasienten skal sitte oppreist. Sprit huden, og tegn inn referanseprikker 
ved hver ende.

A  :  Plasser pasienten på siden i halvt liggende stilling med markeringene 
på armen vendt opp mot taket, med albue og skulder i samme høyde.

A  :  Bruk smartsender/plasseringsveiledning for å finne et utmerket signal. 
Marker 4 hjørner med kirurgisk hudmarkør.

H  :  Berør og marker sensorendene med små horisontale linjer, og tegn 
et rektangel som omriss rundt hele sensoren.  Tegn en horisontal linje 
gjennom midtpunktet til rektangelet, som vist.

H  :  Tegn en ca. 5–6 mm (opptil 8 mm) bred snittlinje, 3–5 mm under den 
distale enden av rektangelet.

  Vasking av hender, bruk av hansker og 
klargjøring av det sterile området

H  :  Vask hendene, ta på sterile hansker, organiser verktøy og plasser det 
innen rekkevidde: 

 Løsne sprøytehette      Fjern skalpellbeskyttelse      Lås opp klemmen

  Desinfisere og organisere oppdekning 
på snittstedet

A  : Ta frem desinfeksjonsmiddel.

H  :  Tørk av planlagt snittsted, desinfiser tre ganger, og la desinfeksjons
middelet tørke mellom hver gang. Organiser oppdekning.

  Sette bedøvelse
H  :  Bedøv snittlinjen med 0,5 til 1,0 mL Lidokain, og bruk 0,5 mL på hver 

side av sensorlommen.

  Kontroller at snittstedet er fullstendig 
bedøvet

H  :  Vent noen minutter, kontroller effekten, og gi mer lidokain om 
nødvendig.
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Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System er indikert for kontinuerlig måling av glukosenivåer i opptil 180 dager 
hos personer med diabetes over 18 år. Systemet er godkjent for å erstatte målinger av blodsukker (BG) i fingerstikk for diabetes 
behandlingsbeslutninger. BGmålinger med fingerstikk er fortsatt nødvendig for kalibrering primært én gang om dagen etter 
dag 21, når symptomene ikke samsvarer med CGMinformasjon eller når du tar medisiner av tetracyklinklassen. Prosedyrene for 
innsetting og fjerning av sensoren utføres av et helsepersonell. Eversense E3 CGMsystemet fås på refusjon; pasienter bør snakke 
med helsepersonell for å lære mer.

For viktig sikkerhetsinformasjon, se https://global.eversensediabetes.com/safety-info

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring og Eversenselogoen er varemerker for Senseonics, Incorporated. 
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  Innsetting av sensor 
(se opplæringsvideoen for innsetting og fjerning av Eversense, om 
nødvendig)

H  :  Før innsettingsverktøyet med 45 graders vinkel (opptil 90 grader) 
for å finne lommen, flat ut verktøyet og før det inn i lommen ved å 
stoppe mellom markeringene. 

H  :  Mens du stabiliserer verktøyet, låser du opp den blå glidebryteren 
ved å trykke på den bredeste enden og trekke inn.

H  :  Fjern innsettingsverktøyet og kontroller tuppen av kanylen på 
innsettingsverktøyet for å sikre at sensoren befinner seg i lommen. 

REFERANSEARK FOR PROSEDYRE

  Innsnitt
H  :  Lag snittet ca. 5–6 mm (opptil 8 mm) bredt og 5 mm dypt; sørg for at 

snittet er likt fra kant til kant og at det har penetrert dermis. 

H  :  Stopp opp, og kontroller eventuelle blødninger før du fortsetter med 
å sette inn klemmen.

  Innsetting av klemme og fjerning av 
sensor 

(se opplæringsvideoen for innsetting og fjerning av Eversense, om 
nødvendig)

H  :  Bruk den ikkedominante hånden, og plasser tommel og peke/
langfinger på de ytre kantene av den horisontale linjen for å strekke 
huden stram.

H  :  Skyv den nedre kanten av snittet forsiktig nedover, i 30 graders 
vinkel, og sett inn kun klemmetuppen. Uten å føre klemmen inn, 
åpner du klemmen helt og lukker den bredere enn rektangelkantene 
3–5 ganger.

H  :  Fortsett å skyve forsiktig ned på den nedre kanten på såret, åpne 
klemmen slik at den dekker hele snittbredde, og før den i til horisontal 
linje. Lukk klemmen helt og forsiktig. Hvis det ikke er noen mellomrom 
i klemmekjevene: hold klemmeposisjonen i snittet, åpne klemmen helt 
igjen, og løft håndleddet litt for å øke klemmevinkelen. Lukk klemmen 
forsiktig.

H  :  Hvis det er et mellomrom i klemmekjevene: Ta tak i sensoren, vri 
håndleddet en kvart omdreining, og fjern sensoren.

H  :  Påfør trykk i noen minutter, til blødningen stopper. Gå gjennom 
Behandling av innsettingssted. 

H  :  Sett på SteriStrips™, fjern oppdekningen uten å berøre huden til 
pasienten, og legg på polstret Tegaderm™.

  Tørking, lukking og forbinding av innsnitt. Gi pasienten instruksjoner om 
behandling av såret.

H  :  Påfør trykk i minst 3 minutter, til blødningen stopper. Se Behandling av innsettingssted. 

H  :  Sett på SteriStrips™, fjern oppdekningen uten å berøre huden til pasienten, og legg på polstret Tegaderm™.

Fjerning 


