En rask kontorsjekkliste
Er pasienten interessert i Eversense XL CGM-systemet?
Gå gjennom Eversense XL CGM-systemet med pasienten (i tillegg til alt annet du gjør i løpet av en vanlig time).

• Gi pasientbrosjyren til pasienten.
• Gå gjennom kompatible enheter.
• Gå gjennom kontraindikasjoner.
• Gå gjennom kontrollmåling av

• Gå gjennom de viktigste fordelene med Eversense XL CGM-systemet

blodsukker (egenmåling)

› langtidssensor
› avtakbar smartsender med vibrasjonsvarsel på kroppen
› nøyaktighet

Eversense XL CGM-systemet er sendt til kontoret!
 ppbevar sensorpakken i kjøleskap når
O
den ankommer kontoret.

 ørg for at nødvendig utstyr er
S
tilgjengelig på innsettingsdagen.

Sørg for at prosedyresett er tilgjengelig.

Kontroller utløpsdatoen til alt utstyr.

 oordiner innsettingsavtale med
K
pasienten.

 ørg for at det finnes et
S
behandlingsrom og at en
assistent er tilgjengelig på
innsettingsdagen.

Gå gjennom avtalekortet med pasienten.

• Be pasienten om å laste ned appen og
opprette en konto.

• tilpasset prosedyresett
• sterile hansker
• Lidokain 1 % eller 2 %

(med eller uten adrenalin)

• Klorheksidin- eller Betadine

eller antiseptiske våtservietter

Innsettingsdagen for Eversense XL CGM
Sørg for at smartsenderen er ladet.
Bekreft at appen er lastet ned på pasientens mobilenhet.
Sammenkoble smartsenderen med mobilenheten.
Koble sensoren til smartsenderen/mobilenheten.
Gi pasienten tape, smartsenderboks og utstyr.
Følg med på pasientens opplæringsprosess.
Gi instruksjoner om hvordan pasientdata skal synkroniseres til avdelingen.

Eversense XL CGM-systemet er i gang!
Legg opp en oppfølgingsplan / neste avtale.
Planlegg avtale for neste innsetting om 180 dager.
Husk å bestille ny Eversense XL CGM-sensor 1 måned før pasientens neste avtale.
Opplæringsmateriell finner du online på diabetes.ascensia.no.

Kom i gang med opplæringen.

• Se opplæringsmateriell på
diabetes.ascensia.no.

• Last ned opplæringsverktøy

fra Ascensia Diabetes Carenettstedet (diabetes.ascensia.no).

• Be om opplæringsmateriell

fra Ascensia Diabetes Care
kundeservice
67122800 #1 (09.00-11.00 og
12.00-15.00)

Produktblad Eversense XL
	
Eversense-sensorsett

•	Settet må settes i kjøleskap umiddelbart
(eskemål: 17,8 x 8,1 x 2,5 cm).

•	Kontroller utløpsdatoer.
•	Det er 1 sett per pasient.
•	Reservesensor er anbefalt for avdelingen.
	
Innsettingskit

•	Settet inneholder snittmal, innsettingsverktøy og
brukerveiledninger.

•	Kontroller utløpsdatoer.
•	Det er anbefalt at avdelingen har et reserveverktøysett.
	
Smartsenderkit

• Inneholder smartsender, komplett ladeenhet
samt bruksanvisning og hurtigguide.

• Lad smartsenderen på innsettingsdagen.
• Det er 1 sett per ny pasient med en garanti på ett år.
Må byttes for annenhver sensor.
	
Plasterkit

•	Inneholder 150 hvite og 30 transparente dobbeltsidige plaster
(180 plaster totalt).

•	30 hvite dobbeltsidige plaster (på forespørsel).
•	30 transparente dobbeltsidige plaster (på forespørsel).
• Kontroller utløpsdatoer.
	
Skiftesett

•	Settet inneholder ikke-sterile og sterile elementer.
• Settet inneholder IKKE sterile hansker, Lidokain,
Klorheksidin/Betadine.
Eversense® XL-systemet for kontinuerlig glukosemåling (CGM) er indisert for kontinuerlig måling av glukosenivåer hos personer fra 18 år med diabetes, i opptil 180 dager. Det skal brukes i tillegg til, ikke som en
erstatning for, blodsukkermåling med fingerstikk. Innsetting og fjerning av sensoren utføres av helsepersonell. Eversense XL CGM-systemet anbefales av behandler; pasienter bør snakke med helsepersonell for å
få mer informasjon. Se global.eversensediabetes.com/safety-info for viktig sikkerhetsinformasjon.
Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smart Transmitter, Eversense App og Eversense-logoen er varemerker som tilhører Senseonics, Incorporated.
Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoen og Contour er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.
Apple Watch® er et produkt fra Apple, Inc., og kan kjøpes separat fra en autorisert Apple-forhandler. Apple Watch er ikke inkludert i Eversense CGM-systemet.
Android er et varemerke som tilhører Google LLC.
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