
Denne kvik-guide med instruktionerne nedenfor er et referenceværktøj til behandlere, der allerede
er bekendt med brugen af en insulinpumpe og med insulinbehandling generelt. Bemærk, at ikke alle
skærmbilleder vises. For mere detaljerede oplysninger henvises til Tandem t:slim X2 brugermanual.

Basal-IQ™-teknologi
Tandem t:slim X2

1. Fra menuen INDSTILLINGER,  
klik på Min pumpe

2. Klik på Basal-IQ 3. Klik på Basal-IQ for at aktivere 
eller deaktivere funktionen. Bekræft 
ændringen ved af klikke på 

Sådan aktiverer og deaktiverer du Basal-IQ funktionen:

OBS: Der behøver ikke at være programmeret advarsler eller alarmer, for at anvende Basal-IQ-teknologien. 
I menuen Basal-IQ kan du vælge om du ønsker advarsler når doseringen pauseres og/eller genoptages. 
Standardindstillingen for disse advarsler er inaktiv.  

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER: For at forudsige, om doseringen skal pauseres, kræver Basal-IQ-
funktionen information fra dit CGM-system. Hvis din pumpe og CGM ikke kommunikerer med hinanden, vil 
du modtage advarslen Udenfor område. Den er automatisk aktiveret og advarer dig efter 20 minutter, hvis 
kontakten er tabt. Tiden for advarslen Uden for området og tabt kontakt kan ændres.

Et rødt ikon med bogstavet "S" indikerer  
at al insulindosering er sat på pause.

Et gråt diamantikon 
indikerer at Basal-IQ- 

funktionen er aktiveret. 
Når insulindoseringen 

er sat på pause, vil den 
nederste halvdel af 

diamanten være rød. 

Røde bjælker på  
CGM-grafen indikerer  
at insulindoseringen  
er sat på pause.

Når Basal-IQ-teknologien er aktiv, kan aktivitetsstatus ses i startskærmen 



3. Klik på           for at bekræfte start 
af en ny CGM sensorsession. 

1. Find sensorkoden på 
beskyttelsespapiret som sidder  
på undersiden af applikatoren. 

2. I menuen INDSTILLINGER, klik 
på Min CGM › START SENSOR 
og  indtast sensorkoden. Hvis du 
ønsker at kalibrere din sensor med 
en blodsukkermåler, eller du allerede 
indtastede koden i en separat CGM-
app, skal du klikke på Min CGM › 

START SENSOR › SPRING OVER. C  Vänta 2 timmar

• Tryck på OK för att se startskärmen när 
sensoruppvärmningen är klar

• Nu får du G6-värden, larm/varningar

• Ange ditt serienummer (SN) från: 

Sändarens baksidaFörpackning för sändare

2 Ser du timern för sensoruppvärmning? Det 
betyder att din sensor vant sig vid din kropp.

 Under uppvärmning: 

• Inga G6-värden, larm/varningar

• Håll den smarta enheten inom  
6 meter från sändaren

eller

Sensoruppvärmning
Sensorns uppvärmning lyckades och 
installationen är klar. Glukosvärden 

från sensorn är nu tillgängliga.

OK

1. Find ID-nummeret på under-
siden af din sender inden du 
sætter den på sensoren. 

2. I menuen INDSTILLINGER,  
klik på pil ned. Klik på Min CGM › 
Sender-ID. Tryk for at indstille

Indtast sender-ID og klik på ...   
Du vil blive bedt om at indtaste ID-
nummeret igen for at sikre at det er 
korrekt. Senderen vil herefter kunne 
koble sig til pumpen. 

HVER 3. MÅNED
Tilslut en ny CGM-sender til pumpen:

D
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HVER 10. DAG
Start en ny sensorsession:

Hvis der ikke indtastes en sensorkode inden 
start af en sensorsession, vil t:slim X2-pumpen 
komme til at bede dig kalibrere med en 
blodsukkermåler med regelmæssige intervaller. 
Hvis du indtaster en sensorkode, vil du ikke 
blive bedt om at kalibrere. Hvis advarsler og 
sensorværdier ikke stemmer overens med 
dine symptomer eller forventninger, skal 
du bruge en blodsukkermåler til kontrol og 
behandlingsbeslutninger. 

4. Du vil komme til at se startskærmen 
med et nedtællingssymbol, der indikerer 
at opstartperioden på 2 timer er startet. 
I løbet af denne tid, vil du ikke modtage 
sensorværdier.

OBS: Nedtællings-
symbolet udfyldes over 
tid for at vise hvor 
meget tid der resterer 
inden pumpen er klar 
til at vise aktuelle CGM 
værdier. 

1 På uppmaning:

• Skicka dina uppgifter till molnet. 
Det gör att du kan använda:

• Dela: Skicka dina G6-data till följare.

• CLARITY: Diskutera uppgifter med läkare, 
upptäcka mönster (kanske inte tillgängligt 
i alla regioner).

• Ange din sensorkod  
(från sensorapplikatorn du ska föra in).

• Ingen sensorkod?  
Se Att använda G6, bilaga A felsökning.

B  Följ instruktionerna på skärmen

A  Ladda ned och öppna Dexcom G6-appen

Steg 1: Ställa in app

Acceptera

Avböj

Tack ja till att dela uppgifter 
med Dexcom

Bekräfta
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