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Annostelee

Nostaa

Ylläpitää

Vähentää

Keskeyttää

Automaattinen korjausannos, jos sensorin arvon 
ennakoidaan olevan 10,0 mmol/l tai suurempi 
30 minuutin kuluttua (ei unitoiminnossa)

Perusannosta nostetaan, jos sensorin arvon 
ennakoidaan olevan 8,9 mmol/l tai suurempi 
30 minuutin kuluttua

Annostelee henkilökohtaista ohjelmoitua 
perusannosta

Perusannosta vähennetään, jos sensorin 
arvon odotetaan olevan 6,25 mmol/l tai 
pienempi 30 minuutin kuluttua

Perusannostelu keskeytetään, jos sensorin 
arvon odotetaan olevan 3,9 mmol/l tai 
pienempi 30 minuutin kuluttua
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VAROITUS: Alle 6-vuotiaat eivät saa käyttää Control-IQ™-teknologiaa. Sitä ei myöskään tule  
käyttää potilaille, jotka käyttävät alle 10 yksikköä insuliinia päivässä tai jotka painavat alle  
25 kiloa. Lisää tärkeitä turvallisuustietoja osoitteessa www.tandemdiabetes.com/safetyinfo.

© 2021 Rubin Medical OY. Kaikki oikeudet pidätetään. Tandem Diabetes Care on rekisteröity tavaramerkki  
ja t:slim X2™ ja Control-IQ™ ovat Tandem Diabetes Care Inc. -yhtiön tavaramerkkejä. Kaikki muut kolmansien  
osapuolten tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Control-IQ-teknologia –  5 helppoa sääntöä

Timantti-kuvake 
Alaosa vaihtaa väriä, jos perusannosta 
pienennetään tai se keskeytetään. 
Yläosa vaihtaa väriä, jos perusan- 
nosta nostetaan, tai annostellaan  
automaattinen korjausannos.

Control-IQ™:n 
5 erilaista tilakuvaketta voidaan 
näyttää riippuen insuliiniannostelun 
säädöstä.

Punaiset palkit osoittavat
insuliiniannostelun pysäytyksen.

Aktiivisuusprofiili  
näkyy jos se on  
aktivoitu.

Automaattinen  
korjausannos.

Ennakoi CGM-arvojen avulla glukoosipitoisuudet 30 minuuttia eteenpäin
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Doserar

Ökar

Bibehåller

Minskar

Pausar

Automatiskt korrektionsdos om sensorvärdet 
förutses vara 10,0 mmol/l eller högre om 30 min 
(ej Sömnprofilen)

Basaldoseringen ökar om sensorvärdet förutses 
vara 8,9 mmol/l eller högre om 30 min 

Använder programmerad personlig basaldosering

Basaldoseringen minskar om sensorvärdet 
förutses vara 6,25 mmol/l eller lägre om 30 min

Basaldoseringen pausar om sensorvärdet 
förutses vara 3,9 mmol/l eller lägre om 30 min
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Control-IQ™ Uni Liikunta

Arvot tekstissä viittaavat Control-IQTM: een ja taulukon arvot koskee aktivoitua uni- ja liikuntaprofiilia.
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Bolus*

Lopeta 
annostelu

Vaihda  
säiliö

Uni

Liikunta Profiilit** Varoitukset ja 
muistutuksetControl-IQTM Pumpun 

tiedot
Käynnistä 
sensori

Kalibroi 
CGM

CGM

Lähettimen 
S/N

CGM-tiedot

CGM- 
historia

Näytön 
asetukset

Bluetooth- 
asetukset

Aika ja 
päivämäärä

Äänenvoi-
makkuus

PIN- 
truvakoodi

Vaihto- 
muistutus

Profiili 3

Profiili 4

Profiili 5

Profiili 6

Täytä letku

Profiili 1UnirytmitTäytä 
kanyyli

Profiili 2Tilap.annos

Asen. Aktiivisuus
Oma 

pumppu Oma CGM Historia
Laitteen 

asetukset

Asetukset

* Bolus aloitus-näytössä lasket bolusannoksen. 
Voit asettaa hillihydraattigrammat, 
verensokerin ja päättää haluatko annostella 
boluksen normaalisti tai pidennettynä.

** Perusannos, HH-suhde, korjauskerroin,  
IOB ja VS-tavoite asetetaan Profiileissa.
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Yhteenveto 
annostelusta
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Perus
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VS

Varoitukset 
ja hälytykset

Control-IQ

Suorita 
loppuun

Suorita 
loppuun

Varoitukset 
ja virheet

Istunnot ja 
kalibroinnit

Pumpun 
asetukset

Pika bolus

Max bolus

Perusan-
noksen raja

Pumpun 
varoitukset

Pumpun 
muistutukset

Kokonais- 
insuliini vrk

Paino

Control-IQ


