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Kära pumpanvändare, 

 

Du får detta brev eftersom du enligt våra uppgifter använder en MiniMed™ 780G-insulinpump med 

programvaruversion 6.5. Under särskilda förhållanden kan pumpen visa ”pumpfel” efter en stor 

bolusdosering med snabb hastighet. Eftersom din säkerhet är vår högsta prioritet vill vi 

uppmärksamma dig på detta problem samt på viktiga åtgärder.  

 

Problembeskrivning: 

Ett programvaruproblem har upptäckts i MiniMed™ 780G-pumpen med programvaruversion 6.5 vid 

stor bolusdosering med snabb bolushastighet.  Detta fel kan uppkomma om SAMTLIGA följande 

villkor är uppfyllda: 

• Hastigheten för bolusdosering är programmerad till Snabb i pumpens inställningar 

(standardinställningen är ”Standard”).  

• Pumpen är i SmartGuard-läget. 

• Bolusdoseringsskärmen är framme när en autokorrigeringsbolus utlöses. 

Autokorrigeringar utlöses när sensorglukos (SG) är hög och Aktivt insulin är lågt. 

• Pumpen har programmerats till att dosera en bolusmängd på över 17,1 E. 

Obs! Detta kan vara en enkel bolus större än 17,1 E eller en kombination av bolusar som 

sammanlagt är större än 17,1 E. 

Om samtliga ovanstående villkor uppfylls inleder pumpen Pumpfel 53 inom 2 minuter efter att 

bolusdoseringen är genomförd, följt av larmet för Pumpfel 23.  Följande skärmar visas på 

pumpskärmen: 

    

När pumpfelen har rensats måste pumpen startas om och indikerar då att all Aktivt insulin har rensats. 

Pumpen vägleder sedan användaren för att återuppta drift i Manuellt läge. SmartGuard™-

statusskärmen indikerar att uppvärmningsperioden har inletts. Efter ungefär 5 timmar blir 

SmartGuard™-funktionen tillgänglig.   



 
 

 

 

 

Efter pumpfelen som beskrivs ovan kommer Aktivt insulin att visas som 0,0 E i pumpen. En 

användare som inte är medveten om mängden aktivt insulin, och som doserar ytterligare en bolus, 

riskerar därför överdosering av insulin, vilket kan leda till lågt blodsocker (hypoglykemi) eller svår 

hypoglykemi. I sällsynta fall kan obehandlad svår hypoglykemi leda till en livshotande situation. 

Medtronic hade den 21 januari 2021 inte fått in några rapporter om allvarliga patientskador med 

koppling till detta problem.  

 

Åtgärder som krävs: 

Om pumpskärmen indikerar att Aktivt insulin har rensats bör du ta hänsyn till följande:  

1. Trots att insulin doserades före felmeddelandet, och du har insulin ombord, blir Aktivt insulin 
återställt till 0,0 E på pumpskärmen. 

2. Kontrollera din graf eller historik för att ta reda på hur mycket insulin som doserades före felet 
innan du tar ytterligare bolusar. 

3. Rådfråga sjukvårdspersonal angående din inställning av aktivt insulin och hur en bolus ska 
planeras om aktivt insulin har återställts till 0,0. 
 

Följ dessa steg om du använder Snabb bolus och behöver stora bolusmängder i SmartGuard™-

funktionen: 

1. Vänta minst 2 minuter mellan bolusarna om du behöver dosera flera bolusar som sammanlagt 
överstiger 17,1 E. 

2. Rådfråga sjukvårdspersonal om att ställa in din maximala bolusgräns till 17 U eller mindre. Obs! 
Standardinställningen är 10 E. 

 

För oss på Medtronic är patientsäkerhet, medvetenhet och nöjdhet våra högsta prioriteringar. Vi ber 

om ursäkt för eventuella besvär som detta problem orsakar och vi är tacksamma för att du har tagit 

dig tid att läsa detta viktiga meddelande. 

 

Vi finns alltid här för att hjälpa dig. Om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp kan du kontakta 

vår hjälplinje på:  08-568 585 20. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

 
 

Johan Lundström 


