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NAJPOMEMBNEJŠI KORAKI 
Postopek polnjenja oz. polnjenja cevke infuzijskega seta 
Kako se izognete prekomernemu dovajanju inzulina kmalu po zamenjavi infuzijskega seta 

 

Zelo pomembno je, da upoštevate spodnja navodila, v skladu s katerimi preprečite, da bi se 

med postopkom polnjenja oz. polnjenja cevke po membrani infuzijskega seta razlila tekočina: 

a) Po polnjenju rezervoarja morate med odstranjevanjem modrega vmesnika držati vialo za 
inzulin v pokončnem položaju. S tem preprečite, da bi se inzulin nehote prenesel na vrh 
rezervoarja, od koder bi lahko prešel na membrano infuzijskega seta.  

 

  

Ko odstranjujete rezervoar, držite vialo v pokončnem položaju. 

b) Če katera koli tekočina (na primer inzulin, izopropilni alkohol ali voda) zaide na vrh 
rezervoarja ali v notranjost konektorja infuzijskega seta, lahko blokira membrano 
infuzijskega seta. Zaradi tega se med postopkom polnjenja oz. polnjenja cevke v komori 
rezervoarja za črpalko lahko poveča tlak. To lahko povzroči prekomerno polnjenje inzulina 
kmalu po zamenjavi infuzijskega seta. Če na vrhu rezervoarja ali v notranjosti konektorja 
infuzijskega seta opazite tekočino, ponovite postopek z novim rezervoarjem in infuzijskim 
setom. 

 

 

 

 Zagotovite, da sta vrh rezervoarja in 

konektor ob priključitvi suha. 
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Če po končanem polnjenju oz. polnjenju cevke opazite kar koli nenavadnega, na primer, če iz 

kanile infuzijskega seta še vedno kaplja ali brizga inzulin, ga ne vstavljajte. Ponovite postopek 

z novim rezervoarjem in infuzijskim setom. 

Najboljše prakse za zamenjavo infuzijskega seta vključujejo te ukrepe:  

 Ne zamenjajte infuzijskega seta, preden se odpravite spat, saj tako ne morete nadzirati ravni 
glukoze.  

 Poleg rednega spremljanja v okviru dodatnih varnostnih ukrepov preverite raven glukoze v 
krvi 1 uro po zamenjavi infuzijskega seta.  

 

Z upoštevanjem teh načel najboljše prakse boste lahko prepoznali morebitne pojave 

hipoglikemije in hiperglikemije in ustrezno ukrepali.  

 

 

 


