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Älykäs patch- 
insuliini-
pumppu

Ei enää
päivittäisiä injektioita



* Tarvittaessa 
saatavilla on myös 
erillinen ohjausyksikkö 
(ADM, Advanced 
Diabetes Manager). 

Kannettava, pieni ja kevyt 
Kannettava, pieni ja kevyt GlucoMen Day PUMP -insuliinipumppu 
voidaan sijoittaa kehon eri osiin, jotta käyttö olisi joustavampaa ja 
miellyttävämpää tarpeittesi ja tottumustesi mukaan. 

GlucoMen Day PUMP on pieni, joten voit käyttää sitä 
huomaamattomasti vaatteiden alla ja liikkua vapaasti pyöristetyn 
muodon ansiosta, joka minimoi riskin, että se juuttuisi vaatteisiin. 

Joustavuus ja vapaus  

Nopea ja helppo sijoittaa 

49.5 x 39 x 14.5 mm 

Painaa vain 26 g

3,5 päivän käyttö 
Koska säiliöllä on suuri kapasiteetti (200 U insuliini), 
on mahdollista vaihtaaGlucoMen Day PUMP jopa 
vain kahdesti viikossa.

Jaa pumppuhistoriasi 
GlucoMen Day PUMP -laitteelta
voit ladata pumpputietosi 
automaattisesti GlucoLog web 
-pilvialustaan ja analysoida
verensokeritrendejä sekä
GlucomenDay CGM
-sensorilukemia.

Integroitu 
GlucoLog-
pilvialustaan 

Jaa tietoja 
terveydenhuolto-
henkilöstön kanssa 

Letkuton ja 
vedenpitävä 
Liikkumisvapaus ilman vöitä tai laukkuja eikä mitään huolta 
kierretyistä tai kuluneista letkuista, myös veden alla. 

Ei ulkoista letkua  

Integroitu säiliö 

IPX8

Voidaan ohjata sovelluksen kautta 
Voit helposti ohjata GlucoMen Day PUMP -laitettasi suoraan 
älypuhelimestasi erillisen sovelluksen ansiosta, joka on vapaasti
saatavilla sekä iOS- että Android-laitteille. 

 Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä 

 Sinun ei tarvitse kantaa erillistä laitetta*

Basal- ja boluskontrollointi 
GlucoMen Day PUMP -laitteen avulla voit hallita 
verensokeriasi säätämällä insuliinin saantiasi riippumatta 
siitä mitä olet tekemässä tai minne olet menossa

Helpompi kontrolli vaihtoihin

Säännöllisempi käyttö

Nopealle tauolle 

Urheilutoimintaan
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Pumpun tekniset tiedot
Pumppu (Pod)
Käyttöaika: 3,5 päivää 
IP (vedenpitävä ja pölytiivis luokitus: IP48 
Koko: 49,5 x 39 x 14,5 mm 
Paino: 26 g (ilman insuliinia) 
Säiliö: 200 U (2 ml). Täytettävä on vähintään 80 U,
jotta pumpun voi aktivoida 
Verkko: Bluetooth Low Energy 5.0 
Akku: 2 x A76 LR44 (1,5 V, 150 mAh) 
Hälytyksen tyyppi: Tärinä (kuuluva) 
Kanyyli & ohjainneula: Pehmeä kanyyli: FEP
(fluorattu eteenipropeeni), halkaisija 0,64 mm, 
pystysuora työntö (syvyys 4,75 mm). 
Neula: STS (ruostumaton teräs), 28 g 
Pyrogeeniton: Vain nesteet 
Käyttölämpötila: 4.4 – 37 °C 
Lähtölämpötila: 10 °C tai korkeampi 
Varastointilämpötila: 4.4 – 30 °C
Käyttö/varastointi suhteellinen kosteus: 20–85 %, tiivistymätön 
Käyttö/varastointi ilmanpaine: 700–1 060 hPa

ADM-ohjausyksikkö
Koko: 116,5 x 64,5 x 11,4 mm 
Paino: 108 g (akku mukaan lukien) 
Tiedonsiirtotapa: Bluetooth Low Energy 4.2 
Tiedonsiirtoetäisyys: 3 m 
LCD: Kosketusnäyttö 3,5 tuumaa, HVGA (320 x 480) värillinen TFT 
Akku: 3,7 V, 1130 mAhLi-Ion, ladattava 
USB: Micro USB 5-nastainen, USB 2.0 
Hälytystyyppi: kuuluva/näkyvä/värinä
Käyttölämpötila: 4,4–40 °C 
Varastointilämpötila: -20 -60 °C 
Käyttö/säilytys suhteellinen kosteus: 20 - 90 % RH,
ei-kondensoituva 
Käyttö/säilytys ilmanpaine: 700 - 1,060 hPa 

Järjestelmäasetukset ja -asetukset 
BASAALIANNOKSET 
Annostusmäärä: 0,10 - 15,00 U/h (oletusarvo on 3 U/h) 
Basaaliannoksen asetusalue: 0,10 - 15,00 U/h 
Basaaliohjelmat: Max. 8 (ADM) / 20 (Narsha-sovellukselle) 
Basaaliannoksen suurentaminen: Säädettävissä 0,05 U/h 
välein (Oletusasetus: 0,05 U/h)

TILAPÄINEN BASAALIANNOS 
Tilapäinen basaaliannos:
Säädettävissä (% tai U/h) 30 minuutista 12 tuntiin 30 minuutin välein. 
8 (ADM: lle) / 20 (Narshalle). Oletus: Pois päältä
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VERENSOKERITAVOITE (VS) 
Asetettu aikaväli: Enintään 48 (Joka päivä 30 minuutin välein) 
Tavoitealue: 3,9 - 11,1 mmol/l 
Tavoite-VS & korjausarvo: 3,9 - 11,1 mmol/l; Tavoitearvoa (VS)
voidaan säätää 0,1 mmol/l välein. 
Korjausarvoa voidaan säätää myös 0,1 mmol/l välein 

BOLUSASETUKSET
Hiilihydraattiyksiköt: 0 - 400 g 
Hiilihydraattisuhde: 0 - 150 g hh/U 
Korjauskerroin (insuliiniherkkyyskerroin): 0,1 - 22,2 mmol/l yksikköä kohti 
Aktiivinen insuliini: Aikaväli: 2,0 - 8,0 tuntia, säädettävissä 30 minuutin välein. 
Oletusasetus: 5.0 h 
Verensokerin vähimmäisarvo boluslaskimessa: Alue: 2.8 - 3.9 mmol / l. 
Oletusasetus: 3,9 mmol/l 

BOLUSANNOSTELU
Boluksen annostelualue: 0,10 - 25 U (oletusasetus maksimibolukselle on 10 U) 
Boluksen annosteluvaiheet: Vakioasetus 0,05 U/ Esiasetetut bolusannokset 
max. 8 (ADM:lle) / 20 (Narsha-sovellukselle) 
Hiilihydraattien esiasetukset: enintään 36 (ADM:lle) / 20 (Narsha-sovellukselle). 
Ruokakirjasto 971 (ruokaa ADM:lle)
Jatkettu bolus: 0,5 - 8 h 30 minuutin välein. Yhdistelmäbolus: Käytettävissä 

Hälytykset, varoitukset ja muistutukset 
Tukos: Hälytys, kun pumppu havaitsee, että insuliinin saanti on tukossa. 
Tyhjä säiliö: Hälytys, kun pumpun säiliöstä on loppunut insuliini 
Automaattinen sammutus: Hälytys, jos ADM/Narshan ja pumpun välillä ei ole 
yhteyttä. Ajalle 1-24 tuntia, säädettävissä 1 tunnin välein (oletusasetus: pois päältä) 
Vajaa säiliö: 10-50 U säädettävissä 1 tunnin välein (vakioasetus: 10 U)
Pumpun viimeinen käyttöpäivä: 1 - 24 tuntia (säädettävissä 1 tunnin välein)
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