Aanvullende tips om de Enlite™-sensor
of Guardian™ sensor 3 af te plakken
TIPS OM DE PLEISTER BETER TE LATEN HECHTEN
TIP 1: Vloeibare huidlijm

Hiermee brengt u een extra kleeflaag aan op uw huid waardoor de pleister
beter hecht.
Belangrijk: Breng de huidlijm pas aan nadat de sensor is ingebracht.

1

Verwijder de naaldbehuizing als volgt. Houd de
sensor bij de basis voorzichtig tegen uw huid
met één hand. Pak de naaldbehuizing met uw
andere hand aan de bovenkant vast en trek
deze langzaam recht omhoog van de sensor af.

2

Breng de huidlijm
aan onder de witte
plakstrip van de
sensor (verwijder
na het aanbrengen
pas de folie), en op
de huid waarop u
de twee andere
pleisters aanbrengt.

3

Laat de huidlijm minimaal
20 seconden drogen
alvorens de pleisters aan
te brengen.*

4

Verwijder de folie en
druk de plakstrip stevig
op de huid. Strijk deze
rondom glad, zodat de
plakstrip goed op de
huid plakt.

5

Breng de eerste
pleister aan zoals
weergegeven.

PRODUCTOPTIES:

Skin-Tac™ wipes: Deze doekjes bevorderen de
hechting van de pleister op de huid en creëren een
beschermlaag tussen huid en pleister.

Voor meer informatie raadpleeg www.medtronic-diabetes.nl
of neem contact op met het MiniMed™ Care-team via het gratis
nummer 0800 - 342 23 38.

* Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding
van de fabrikant voor de juiste toepassingsinstructies.

Aanvullende tips om de Enlite™-sensor
of Guardian™ sensor 3 af te plakken
TIPS OM DE PLEISTER BETER
TE LATEN HECHTEN

TIPS OM HUIDIRRITATIE
TE VERMINDEREN EN HET
COMFORT TE VERBETEREN

Tip 2: Extra pleister

Tip 3: Veegdoekjes die
een klevende barrièrelaag
vormen

Plak een extra pleister over de
sensor en zender voor een betere
fixatie.
Afplakmethode voor zowel de Enlite™-sensor
als de Guardian™ sensor 3.
OPTIE 1:
Biedt extra veiligheid en
voorkomt huidirritatie
door de opbouw van
vocht.

Aanbrengen op de huid voordat
u de pleisters aanbrengt om
huidirritatie te verminderen.

Belangrijk: Breng de klevende barrièrelaag pas
aan nadat de sensor is ingebracht.

1

Verwijder de naaldbehuizing als volgt. Houd de
sensor bij de basis voorzichtig tegen uw huid
met één hand. Pak de naaldbehuizing met uw
andere hand aan de bovenkant vast en trek
deze langzaam recht omhoog van de sensor af.

2

Breng de klevende
barrièrelaag aan
onder de witte
plakstrip van de
sensor (verwijder na
het aanbrengen pas
de folie), alsook het
stukje huid waarop
u de twee andere
pleisters aanbrengt.

3

Laat de klevende barrièrelaag
20 seconden drogen alvorens
pleisters aan te brengen.*

OPTIE 2:
Biedt extra veiligheid en
voorkomt dat de zender
aan uw kleding blijft
haken.

PRODUCTOPTIES:
Andere beschermende pleisters kunnen in de juiste
vorm worden gesneden en over de zender worden
geplaatst*:

Tegaderm™-film: Bestaat uit een dunne filmlaag
met een latexvrije, hypo-allergene kleeflaag. Deze
pleister is ook waterdicht.
IV3000™: Dunne, transparante pleister voor zowel
een verbeterd comfort als een goede fixatie.

PRODUCTOPTIES:

3M™ Cavilon™-spray: Een barrièrefilm die een
preventieve huidbescherming biedt.
Skin-Tac™-wipes: Bevordert de hechting van

de pleister op de huid en creëert een beschermlaag
tussen huid en pleister.

Opmerking: De horizontale positie van de sensor en zender in deze handleiding is voor demonstratiedoeleinden. Verticale oriëntatie,
met een zender die boven of onder de sensor is geplaatst, kan voor sommige patiënten de voorkeur hebben.
* Raadpleeg altijd de gebruiksaanwijzing of gebruikershandleiding van de fabrikant voor de juiste toepassingsinstructies.
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