En snabb checklista för mottagningen
Är patienten intresserad av Eversense XL CGM-systemet?
Gå igenom Eversense XL CGM-systemet med patienten (utöver allt annat du gör under ett normalt besök).

• Ge patienten en patientbroschyr
• Gå igenom kompatibla enheter
• Gå igenom kontraindikationer
• Gå igenom kontrollmätning av blodsocker

• Gå igenom viktiga fördelar med Eversense XL CGM-systemet
› Långtidssensor
› Avtagbar smartsändare som varnar genom att vibrera
› Noggrannhet

När Eversense XL CGM-systemet har levererats till mottagningen
 örvara sensorförpackningen i kylskåpet
F
när den har kommit till mottagningen
 äkerställ att nya insättningskit finns på
S
mottagningen
Boka tid för insättning med patienten
 å igenom instruktionen Förbered dig
G
inför ditt CGM-besök

•Be patienten att ladda ner appen och
skapa ett konto

 äkerställ att det material som
S
krävs är tillgängligt på dagen när
insättningen ska göras
 ontrollera sista förbrukningsdag
K
för allt material
 äkerställ att det finns ett
S
behandlingsrum och personal
tillgängligt på dagen när
insättningen ska göras

Komma igång med utbildningen

• Ladda ned utbildningsmaterial

från Ascensia Diabetes Cares
hemsida (diabetes.ascensia.se)

• Kontakta Ascensia Diabetes

• Procedurkit eller motsvarande
• Sterila handskar
• Lidokain 1 % eller 2 %
(med eller utan adrenalin)

• Klorhexidin- eller betadinlösning
eller 3 st desinficerande
tvättsuddar

Dagen för insättning av Eversense XL CGM-systemet
Säkerställ att smartsändaren är laddad
Bekräfta att patienten har laddat ner appen till sin mobila enhet
Parkoppla smartsändaren och den mobila enheten
Länka sensorn till smartsändaren/den mobila enheten
Ge patienten dubbelhäftande plåster, asken med smartsändaren och material
Se till att patienten vet hur Eversense XL fungerar och vad som händer efter insättningen.
Informera patienten om hur de synkar sin data med mottagningen

Eversense XL CGM-systemet är aktivt
Lägg upp en uppföljningsplan/återbesök
Boka in besök för återinsättning ca 180 dagar
Kom ihåg att beställa en ny Eversense XL CGM-sensor en månad innan patientens besök
Du hittar digitalt utbildningsmaterial på diabetes.ascensia.se

Cares kundsupport för att
få utbildningsmaterial på tel
020-83 00 84 (vardagar kl
8.00–16.30)

Information om material till mottagningen
	
Eversense-sensorkit

•	Förpackningen måste placeras i kylskåp direkt
(asken har måtten: 17,8 x 8,1 x 2,5 cm)

•	Kontrollera sista förbrukningsdatum
•	1 paket per patient
•	En reservsensor rekommenderas för mottagningen
	
Insättningskit

•	Innehåller snittmall, insättningsinstrument och bruksanvisning
•	Kontrollera sista förbrukningsdatum
•	1 paket skickas automatiskt med varje beställd sensor
•	Ett reservpaket med verktyg rekommenderas för mottagningen
	
Smartsändarkit

•	Innehåller: laddningsdocka, väggadapter och
bruksanvisningar

• Ladda smartsändaren samma dag som insättningen görs
• 1 paket per ny patient med ett års garanti
	
Plåsterkit

•

150 vita och 30 transparenta dubbelhäftande
plåster (totalt 180 dubbelhäftande plåster)

• 30 vita dubbelhäftande plåster (kan beställas
separat)

• 30 transparenta (kan beställas separat)
• Kontrollera sista förbrukningsdatum
	
Procedurkit eller motsvarande

•
•

Innehåller icke-sterila och sterila artiklar
Innehåller INTE sterila handskar, Lidokain,
klorhexidin/Betadine

Eversense® XL system för kontinuerlig glukosövervakning (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer hos personer som är 18 år och äldre med diabetes i upp till 180 dagar. Det är avsett att
komplettera, inte ersätta, blodsockermätning med fingerstick. Insättning och borttagning av sensorn utförs av en vårdgivare. Eversense XL CGM-systemet är en receptbelagd produkt; patienter bör prata med sin
vårdgivare för ytterligare information. För viktig säkerhetsinformation, se global.eversensediabetes.com/safety-info.
Eversense, Eversense Continuous Glucose Monitoring, Eversense CGM, Eversense Sensor, Eversense Smartsändare, Eversense-app och Eversense-logotypen är varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated.
Ascensia, logotypen Ascensia Diabetes Care och Contour är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Andra märken och respektive produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
Apple Watch® är en produkt från Apple, Inc. och kan köpas separat från en auktoriserad Apple-återförsäljare. Apple Watch medföljer inte Eversense CGM-systemet.
Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
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