
Nu finns den revolutionerande Basal-IQ™-teknologin tillgänglig 
som mjukvaruuppdatering till Tandem t:slim X2™. Din vardag förenklas genom att  
din glukosnivå kan förutses. Vid behov pausas och återupptas insulindoseringen  

medan du jobbar, tränar eller sover.

Håll koll på din glukosnivå utan kalibreringar*
Med Tandem t:slim X2 och Basal-IQ-teknologin får  
du mer tid att leva ditt liv utan att behöva oroa dig för 
lågt blodsocker. Tillsammans med Dexcom G6  
håller pumpen koll på din glukosnivå oavsett om  
du jobbar, tränar eller sover. Basal-IQ-teknologin  
förutsäger glukosnivån 30 minuter framåt. Om  
glukosnivån förväntas sjunka under 4,4 mmol/l,  
eller om sensorvärdet är 3,9 mmol/l eller lägre,  
pausar pumpen insulindoseringen. Doseringen  
återupptas sedan så fort glukosnivån börjar  
stiga igen.
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*Om glukosvarningar och CGM-avläsningar inte stämmer överens 
med symptom eller förväntningar, använd en blodsockermätare för 
att fatta beslut om diabetesbehandling. Basal-IQ-teknologin  
underlättar livet med diabetes men ersätter inte en aktiv egenvård.

✔ Förutser 
✔ Pausar
✔ Återupptar

Basal-IQ™

med Dexcom G6

En avancerad insulinpump  
designad för enkelhet
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Minskad tid med låg glukosnivå 
I den kliniska studien PROLOG med Tandem 
t:slim X2 visade användningen av Basal-IQ- 
teknologin en 31 % minskning av tid med låga 
sensorvärden (under 3,9 mmol/l), utan någon 
rekyl med höga värden. Deltagarna beskrev 
systemet som lätt att lära sig och lätt att 
använda (1). 

31 % mindre tid med 
låg glukosnivå

91 % tyckte att Basal-IQ 
var lätt att lära sig

Viktig säkerhetsinformation
Läkarordination krävs. Insulinpumpen t:slim X2 med Basal-IQ-teknologi 
består av insulinpumpen t:slim X2, som innehåller Basal-IQ teknologin, 
och ett kompatibelt CGM. CGM säljs separat. Insulinpumpen t:slim 
X2 är avsedd för subkutan tillförsel av insulin, enligt inställda och 
programmerade doser, för att hantera diabetes mellitus hos personer 
som kräver insulin. Insulinpumpen t:slim X2 kan användas separat för 
kontinuerlig insulintillförsel och som en del av SAP. När pumpen används 
med en kompatibel iCGM, kan Basal-IQ teknologin användas för att pausa 
insulintillförseln baserat på sensorvärden. Tolkning bör baseras på trender 
och mönster sett med flera sekventiella avläsningar över tiden. CGM 
hjälper också till att detektera episoder av hyperglykemi och hypoglykemi 
för att underlätta både akuta och långsiktiga justeringar i behandlingen. 
Kompatibla iCGM-system är avsedda för individuell behandling och kräver 
läkarordination. SAP-systemet är indicerat för användning på personer 
som är 6 år och äldre. Indicerad för användning med Novorapid eller 
Humalog E-100 insulin. Ej godkänt för användning på gravida, personer 
som får dialys eller kritiskt sjuka patienter. För detaljerad användnings- och 
säkerhetsinformation besök www.tandemdiabetes.com/safetyinfo. 
© Rubin Medical AB. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care är ett 
registrerat varumärke och t:simulator, t:slim X2 och Basal-IQ är varumärken från 
Tandem Diabetes Care, Inc. Dexcom och Dexcom G6 är registrerade varumärken som 
tillhör Dexcom, Inc. Omfattas av ett eller flera amerikanska och internationella utfärdade 
patent och patentansökningar.

För senaste nytt, bli en del av vår community på  
facebook.com/rubinmedical
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Samarbetar  
med Dexcom G6
Tillsammans med Dexcom G6 blir din Tandem t:slim 
X2 en så kallad SAP (Sensor Augmented Pump) – ett 
integrerat system som hjälper dig att hålla koll på din 
glukosnivå och insulindosering dygnet runt. Dexcoms 
sändare skickar sensorvärden till pumpen var femte 
minut och om basaldoseringen behöver pausas eller 
återupptas agerar pumpen automatiskt. Dexcom  
G6 är kalibreringsfri* och sensorn mäter upp till  
10 dagar. Paracetamol påverkar inte mätningen.

Unika fördelar med SAP
• Förebygger låg glukosnivå 
• Minskar oro för lågt blodsocker
• Minskar risken för rekyl
• Lätt att lära sig och lätt att använda
• Kräver ingen kalibrering

Användaransvar för Basal-IQ-teknologi
System som t:slim X2 insulinpump med Basal-IQ teknologi ersätter inte en aktiv 
egenvård, eftersom det kan förekomma scenarion där automatiserade system 
inte kan förebygga hypoglykemi. Basal-IQ funktionen förlitar sig på kontinuerliga 
CGM avläsningar och kommer inte kunna förutse glukosnivån och pausa 
insulindoseringen om din CGM mätning inte fungerar som den ska eller om 
sändaren inte kommunicerar med pumpen. Kom ihåg att alltid använda din pump, 
reservoarer, CGM och infusionsset enligt avsedd användning och kontrollera med 
jämna mellanrum att de fungerar som de ska. Var alltid uppmärksam på dina 
symptom, ha aktiv kontroll på din glukosnivå, och behandla enligt din vårdgivares 
rekommendationer. 
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