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VIKTIGA STEG
Förbereda infusionsset/fylla slang
För att undvika överdosering av insulin strax efter byte av infusionsset
Det är mycket viktigt att man följer nedanstående steg för att förhindra att vätska hamnar på
infusionssetets membran under förberedelse/fyllning av slang:
a) När resorvoaren är fylld ska du se till att ampullen med insulin hålls upprätt när du lossar
behållaren från det blå överföringsskyddet. På så sätt förhindrar du att insulin av misstag
hamnar ovanpå reservoaren, vilket skulle kunna leda till att det överförs till infusionssetets
membran.

Ampull i
upprätt
position

Håll insulinampullen i upprätt position när du lossar reservoaren.
b) Om någon vätska (t.ex. insulin, isopropylalkohol eller vatten) hamnar på reservoarens
ovansida eller inuti slangkopplingen kan den blockera infusionssetets membran. Det kan
leda till ett förhöjt tryck inuti pumpens reservoarkammare under slangpåfyllningen. Det kan
eventuellt leda till överdosering av insulin strax efter infusionssetsbytet. Om vätska syns
ovanpå reservoaren eller inuti slangkopplingen, börjar du om med en ny reservoar och nytt
infusionsset.
Reservoarens
ovansida

Slangkopplingens
insida

Kontrollera att dessa ställen är torra när de kopplas ihop.
Om du upptäcker något ovanligt efter slangpåfyllningen, exempelvis att det fortsätter
droppa eller spruta insulin från infusionssetets kanyl, ska du inte använda det. Börja om
med en ny reservoar och ett nytt infusionsset.
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Bästa praxis vid infusionssetsbyte:



Byt inte infusionsset direkt innan du ska gå och lägga dig – du behöver kunna övervaka ditt
blodsocker.
Kontrollera blodsockret 1 timme efter du bytt infusionsset som en extra
försiktighetsåtgärd utöver dina andra rutinkontroller.

Om du följer dessa råd kommer du att kunna upptäcka möjliga hypo- och hyperglykemier så att
du kan vidta nödvändiga åtgärder.
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