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Bakgrund/användningsområde
Ett antal blodglukosmätare ska finnas inom de kommunala enheterna.
För personer i särskilt boende för äldre och för personer med
funktionshinder samt för registrerad hemsjukvårdspatient i ordinärt
boende ska dessa blodglukosmätare användas då personal utför kontroll
av blodglukos. Har en person egenvård ska blodsockermätare och
teststickor förskrivas via Region Kronobergs diabetessköterska.

Kvalitetskontroll
Respektive kommun ansvarar för att kvalitetskontroll sker och resultat
från kvalitetskontroll värderas av ansvarig MAS. Länk förslag
kontrollrutin: http://dokpub.regionkronoberg.se/OpenDoc.aspx?Id=132633

Beställning
Följande produkter används när patienten har hjälp med
läkemedelsadministrering. Produkterna tillhandahålls av Region
Kronoberg och beställs som läkemedelsnära produkter, se
beställningsrutiner på webben. OBS! Produkterna ska inte förskrivas till
enskild patient på hjälpmedelskort/dosrecept (Pascal)
 Blodglukosmätare
En modell av blodglukosmätare, Contour, ska användas inom
kommunal hemsjukvård. Respektive kommuns rutin för beställning
och registrering samt ID-märkning ska följas.
 Teststickor
Contour teststicka, hållbarhetstid 24 månader från tillverkningsdatum.
Teststickor finns i förpackning om 50 teststickor.
 Engångsprovtagare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Pennkanyl till insulinpenna – stickskyddad
Stickskyddad pennkanyl BD AutoShield Duo 5 och 8 mm används alltid
om personen får hjälp med läkemedelsadministrering

Följande produkter används endast vid egenvård, d.v.s. av patienten
själv eller närstående. Produkterna ska förskrivas på
hjälpmedelskort/dosrecept (Pascal).




Flergångsprovtagare/lansetter
Flergångsprovtagare är personlig och får endast användas vid
egenvård. Valfri flergångsprovtagare kan användas. Wellion Lancets
28G, till flergångsprovtagare är upphandlad, och passar till samtliga
flergångsprovtagare förutom Softclix.
Pennkanyl till insulinpenna – utan stickskydd
Insupen 4,6,8 mm utan stickskydd förskrivs om personen har egenvård.
I de flesta fall är 6 mm lämplig längd och i enstaka fall 8 mm.

Information och film:
http://www.bd.com/se/diabetes/page.aspx?cat=31574&id=63713

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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