
Gepersonaliseerd alarm voor hervatten van insuline Verschillende opties voor vullen canule

Bolus iconen in de CGM-grafiek

T:SLIM X2 INSULINEPOMP

Nieuwe functies voor versies 6.6/7.6

Standaard bolus/Correctiebolus Verlengde bolus Automatische correctiebolus 
uitgevoerd door Control-IQ-
technologie

Nadat een bolus is 
toegediend, zal er een vierkant 
blauw icoon zichtbaar zijn 
onderaan de CGM-Grafiek. 
Het icoon zal naar links 
bewegen als de tijd verstrijkt. 
Er zijn drie verschillende 
iconen afhankelijk van het 
type toegediende bolus.

Je hebt nu de mogelijkheid zelf een alarm in te stellen dat je eraan 
helpt te herinneren de insulinetoediening te hervatten, nadat je 
deze handmatig hebt gestopt.
De standaardinstelling is 15 minuten nadat de insuline is gestopt, 
maar je kunt dit wijzigen naar 30 minuten, 45 minuten of 60 
minuten. Nadat de ingestelde tijd is verstreken, geeft de pomp 
het alarm 'Hervatten pomp'. Je moet de insuline altijd nog 
handmatig hervatten nadat je het alarm hebt bevestigd.

Verantwoord gebruik van Basal-IQ- en Control-IQ-technologie
Systemen zoals de t:slim X2-insulinepomp met Basal-IQ-technologie en de t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie 
zijn geen vervanging voor actieve diabetesbehandeling. Gebruikers moeten bijvoorbeeld nog steeds bolussen toedienen bij 
maaltijden. Basal-IQ-technologie is ontworpen om hypo’s te voorspellen en te helpen vermijden, maar kan niet alle hypo’s 
voorkomen. Basal-IQ-technologie voorspelt bovendien geen hypers. Control-IQ-technologie is ontworpen om hypo’s en 
hypers te voorspellen en te helpen vermijden, maar kan niet alle hypo’s en hyper's voorkomen. Control-IQ vereist bovendien dat 
gebruikers nauwkeurig informatie invoeren, zoals maaltijden en perioden van slaap of beweging. De Basal-IQ- en Control-IQ-
functies zijn afhankelijk van continue CGM-metingen en kunnen geen glucosespiegels voorspellen en geen insulinetoediening 
aanpassen als uw CGM niet goed werkt of niet kan communiceren met uw pomp. Zorg ervoor dat u uw pomp, reservoirs, 
infusiesets en CGM altijd gebruikt volgens de instructies en regelmatig controleert, om zeker te zijn van een goede werking. 
Let altijd op symptomen, houd je glucosespiegels actief in de gaten en volg de behandeling volgens de aanbevelingen van je 
zorgverlener.

De vooraf ingestelde 
vulhoeveelheden 

 zijn nu 0,3 eenheden, 0,5 
eenheden en 0,7 eenheden. De 

standaardinstelling is 0,3 eenheden. 
Je kunt nog steeds een aangepaste 
hoeveelheid invoeren, indien nodig
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Opties

INSULINE STOPPEN

Mijn Pomp

Laden

Activiteit

Hierdoor worden alle toedieningen
van insuline gestopt. 
Alle toedienigen nu stoppen?
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Aanpassingen voor 
waarschuwing hoog 

De software bevat een 
gedragsaanpassing voor de 

waarschuwing Hoog in Control- 
IQ technologie: Het zal nu 

maximaal eenmaal per twee uur 
waarschuwen zolang dezelfde 

hoge waarschuwingsstatus 
aanhoudt.

Schakelen tussen activiteiten 
Als Activiteit Beweging 

handmatig wordt uitgeschakeld 
tijdens een geprogrammeerd 

slaapschema, wordt de 
Activiteit Slaap nu automatisch 

gestart.

Aanvullende bolusherinnering 
Er verschijnt een aanvullende 

bolusherinnering wanneer 
Control-IQ-technologie 
is ingeschakeld en een 

voedselbolus van meer dan 
25 eenheden wordt berekend. 
Zodra de eerste 25 eenheden 

zijn toegediend, verschijnt er een 
herinnering om de resterende 

bolus toe te dienen.

Aanvullende Control-IQ-technologie-updates

Als je de t:slim X2 insulinepomp gebruikt met Basal-IQ technologie dan omvatten de updates de hierboven genoemde. Als je de t:slim 
X2 insulinepomp gebruikt met Control-IQ technologie, omvatten de updates de hierboven genoemde plus de onderstaande:

Belangrijke veiligheidsinformatie: De pomp en elk onderstaand systeem is geïndiceerd voor gebruik bij personen van zes jaar en ouder. De pomp en elk systeem is bedoeld voor één enkele gebruiker. De 
pomp en elk systeem is geïndiceerd voor gebruik met NovoRapid- of Humalog U-100-insuline.

De t:slim X2-insulinepomp met Basal-IQ-technologie (het Basal-IQ-systeem) bestaat uit de t:slim X2 insulinepomp met Basal-IQ-technologie en een compatibele continue glucosemonitor (CGM, afzonderlijk 
verkocht). De t:slim X2-insulinepomp is bedoeld voor de subcutane toediening van insuline, op vaste en variabele snelheid, voor de behandeling van diabetes mellitus bij personen die insuline nodig hebben. De 
t:slim X2-insulinepomp kan uitsluitend worden gebruikt voor continue insulinetoediening en als onderdeel van het Basal-IQ-systeem. Bij gebruik met een compatibele CGM kan de t:slim X2-insulinepomp met 
Basal-IQ technologie worden gebruikt om de insulinetoediening te onderbreken op basis van CGM-sensormetingen.

De t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie (het Control-IQ-systeem) bestaat uit de t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie en een compatibele continue glucosemonitor (CGM, 
afzonderlijk verkocht). De t:slim X2-insulinepomp is bedoeld voor de subcutane toediening van insuline, op vaste en variabele snelheid, voor de behandeling van diabetes mellitus bij personen die insuline 
nodig hebben. De t:slim X2-insulinepomp kan uitsluitend worden gebruikt voor continue insulinetoediening en als onderdeel van het Control-IQ-systeem. Bij gebruik met een compatibele CGM kan de t:slim 
X2-insulinepomp met Control-Q-technologie worden gebruikt om de insulinetoediening automatisch te verhogen, verlagen of onderbreken op basis van CGM-sensormetingen en voorspelde glucosewaarden. 
De t:slim X2-insulinepomp met ControlIQ-technologie kan ook correctiebolussen toedienen als er een overschrijding van een vooraf vastgelegde glucosewaardedrempel wordt voorspeld. 

Gebruik de t:slim X2-insulinepomp met Control-IQ-technologie niet bij gebruik van hydroxyureum. Geen van de systemen is geïndiceerd voor gebruik bij zwangere vrouwen, dialysepatiënten of ernstig zieke 
gebruikers. Gebruikers van de pomp en enig systeem moeten: bereid en in staat zijn de insulinepomp, CGM en alle andere systeemcomponenten te gebruiken in overeenstemming met hun bijbehorende 
gebruiksaanwijzingen; bloedglucosespiegels testen zoals aanbevolen door hun zorgverlener; gepaste vaardigheden voor het tellen van koolhydraten hebben; voldoende zelfzorgvaardigheden voor diabetes 
handhaven; regelmatig zorgverlener(s) bezoeken; en voldoende gezichtsvermogen en/of gehoor hebben om alle functies van de pomp te herkennen,inclusief waarschuwingen. De t:slim X2-pomp en de CGM-
transmitter en -sensor moeten voorafgaand aan MRI-, CT- of diathermiebehandeling worden verwijderd. Bezoek Tandemdiabetes.com/safetyinfo voor aanvullende belangrijke veiligheidsinformatie.
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WAARSCHUWING: Control-IQ-technologie mag niet worden gebruikt door personen jonger dan zes jaar. Deze mag ook niet worden gebruikt bij patiënten die minder dan 10 eenheden insuline per dag 
nodig hebben of minder dan 25 kilogram wegen.
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