Noodgevalkaart
Ik draag een medisch
noodzakelijk apparaat
bij me op voorschrift van
mijn arts.

Neem in geval van nood contact op met:
Naam arts:
Telefoonnummer:
Contactpersoon voor noodgevallen:
Telefoonnummer:

Ik heb diabetes.
Als mijn bloedsuikerspiegel extreem laag is, kan ik me
vreemd gedragen, dronken lijken of bewusteloos zijn.

Ik ben niet dronken.
Bel het alarmnummer voor hulp.
Als ik bij kennis ben en kan slikken, geef me dan iets
te eten of drinken met suiker, bijvoorbeeld: sap, snoep
of frisdrank (geen light). Geef me niets te eten of te
drinken als ik bewusteloos ben.

Professionele zorgverleners
Ik draag een externe insulinepomp.
• De pomp dient snelwerkende insuline toe met een
constante infusiesnelheid.
• Insulinetoediening van de pomp stopzetten:
• Druk op een willekeurige knop om de pomp uit
de slaapstand te halen.
• Druk op .
• Druk op de gemarkeerde knop op het scherm om
de pomp te ontgrendelen.
• Druk op de knop omlaag
stoppen te markeren.

om Toediening

• Druk op .
• Druk op de knop naar rechts
markeren.
• Druk op

om Ja te

om de insulinetoediening te stoppen.

• De pompbatterij niet verwijderen.
• De pomp niet loskoppelen zonder medische
toestemming.
• Als de pomp een alarm laat horen, moet u de
instructies op het pompscherm opvolgen of de
lokale Medtronic Diabetes-vertegenwoordiger
bellen (zie hieronder).

Lokale Medtronic Diabetes-vertegenwoordiger
Naam:
Telefoonnummer:

Vliegveldbeveiliging
Ik draag een medisch
noodzakelijk apparaat
bij me op voorschrift van
mijn arts.

Vliegveldbeveiliging:
• Uw pomp mag niet door röntgenapparatuur voor
controle van handbagage of ruimbagage.
• De lichaamsscanner is ook een vorm van
röntgenstraling. Als u door de lichaamsscanner gaat,
moet u uw insulinepomp en een eventuele sensor
en zender voor continue glucosemonitoring (CGM)
eerst afdoen.
• Uw infusieset moet van uw lichaam losgekoppeld
zijn als u de lichaamsscanner passeert.
• U kunt ook om een alternatieve controlemethode
zonder röntgen vragen, zodat u uw apparaten niet af
hoeft te doen.
• Uw insulinepomp, infusieset, reservoir en CGMsysteem zijn bestand tegen blootstelling aan
metaaldetectoren zoals gebruikt voor controle op
luchthavens.

Patiëntinformatie
Mijn naam:
Adres:

Telefoonnummer (thuis):

Informatie over het medische apparaat
Type medisch apparaat:
Serienummer van het apparaat:
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