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TouchCare®System 
Nano Patchpump

ALLMÄNNA FUNKTIONER

Nu med app-
kontroll som tillval

• Slangfri patch, vattentät1

• Upp till 3 dagars kontinuerlig 
insulintillförsel som ersätter dagliga 
injektioner

• Enkel handkontroll (PDM) med pekskärm 
för en diskret kontroll

• App-kontroll som tillval (EasyPatch)

• Bolus-kalkylatorn inbyggd i PDM- och 
EasyPatch-appen

• Liten, lätt patch
(40,5mm x 31,5mm x 11,5mm, 13,8g)

• Kan bäras under kläder på arm, buk, 
nedre delen av ryggen eller låret

• Möjlighet att integrera med Medtrum CGM

• Stopp innan lågt Semi-closed loop och 
förberedd för Hybrid-closed loop med 
Medtrum Nano CGM

• Fjärruppdateringar är möjliga

• Patchbehållare rymmer MAX 200 enheter, 
MIN-fyllning 70 enheter 

•

• Återanvändbar pumpbas

• 30-gauge kanyl i rostfritt stål, manuell

90-graders insättning

• Säkerhetsvarningar och larm på patchpumpen,
PDM / EasyPatch-appen

• Händelser för att registrera träning, hälsa,
injektioner, BG och kolhydrater

• Licensierad för användning från 2 års ålder

PROGRAMVARA MJUKVARA &
APPAR
(iOS och android)

EasyPatch App - Gör det möjligt för användare
att styra sin insulinpump med sin mobil, ingen
handenhet (PDM) krävs. Data laddas
automatiskt upp till Medtrum EasyView
webbaserad programvara.

• EasyTouch App - Gör det möjligt för användare
att visa och dela pump- och CGM-information.
PDM laddar automatiskt upp data till
EasyTouch App, som sedan kan dela och följas
på distans

• EasyFollow App – för närstående att se och följa
din pump / CGM-status i realtid .

• EasyView (Pro) - Webbaserad programvara för
användning av både användare och vårdgivare.
Synliga CGM-data och rapporter.

Apple iPhone och Apple Watch är registrerade märken av Apple inc.

1 IP28 1 timme kontinuerligt till ett djup av 2,5m
2 Fråga din sjukvårdspersonal om fördelarna och lämpligheten att 
använda Medtrums produkter

BASALINFORMATION
• Från noll i leverans av basal upp till  30E/tim

med steg 0,05E/tim

• 8st basalmönster kan förprogrammeras

• Upp till 48 olika basal segment under 24
timmar, för varje basalmönster

• Temporär basal från 0% till 200%
(från 30 minuter till 24 timmar)

• 7st förinställda temporära basalmönster kan
programmeras

• Manuell stopp funktion (15 minuter –
2 timmar)

• Basal-leveransen fortsätter även om den
separeras från PDM/EasyPatch App
(basalhastigheter lagras i pumpbasen)

BOLUSLEVERANS

UTBILDNING OCH 
KUNDSUPPORT

• Bolus med PDM eller EasyPatch-appen

• Minsta Bolus - 0,05 enheter (0,05U/2 sek)

• Max singel Bolus - 30 enheter
(Max 300g Kolhydrater)

• Normal, kombi eller förlängda Bolus-
alternativ (30 min-8 timmar)

• 6 Förinställda bolusalternativ

• Tillgänglig i många regioner

• Skräddarsydd utbildning hos klinik
eller online

• Instruktionsvideo online,
snabbstartsguider och
användarmanualer på svenska

• Svensk support dygnet runt på
010-330 03 62

• Ersättningspump inom 48 timmar

EasyPatch App (iOS & Android)



w
w

w
.m

ed
tr

um
.c

om

TouchCare® NANO CGM
Kontinuerlig glukosövervakning
ALLMÄNNA FUNKTIONER
• INGEN KALIBRERING krävs1,6

• Upp till 14 dagars användning

• Vattentät3, liten och diskret
(28,3 x 17,8 x 5,1 mm)

• Anpassningsbara varningar och larm varnar i
förväg för låga eller höga värden

• Använd fristående med EasySense-appen

• Integrera med Medtrum patchpump som
möjliggör stopp av insulinleverans för lågt
glukos

• Dela glukos i realtid med obegränsade följare

• 7 riktningstrendpilar

• Består av 3 delar: sändare, sensor,
handenhet (smartphone eller PDM4)

• Mätområde 2,2 -22,2 mmol/L

• 9,7% MARD5-noggrannhet

• Licensierad för användning från 2 års ålder

SÄNDARFUNKTIONER
• Tunn / liten sändare

• Uppladdningsbar (12 månaders garanti)

• Ladda via mini-USB

• Vid uppstart ladda 2 timmar, sedan 10-30
minuter vid byte

• 14 dagars datalagring, ingen förlust av data
med automatisk återställning

SENSORFUNKTIONER
• Fabrikskalibrerad1,6

• Upp till 14 dagars användning2

• 1 timmes uppvärmning

• Glukosavläsningar i realtid varannan minut
(720/dag)

• Placering på arm

• Snabb och enkel insättning

Mjukvara & APPAR 
(iOS / android)

• Övervakar och visar kontinuerligt 
glukosavläsningar i realtid på din mobil 
eller Apple Watch.

• Anpassningsbara mål, varningar och larm, 
ger dig förvarning när glukos förutspås bli 
lågt eller högt

• 7 trendpilar

• Trendgrafer

• Dela med obegränsade följare och 
vårdgivare

EasyFollow App

• För närstående att se och följa din pump/
CGM-status i realtid .

EasyView (Pro)

• Webbaserad programvara för användning 
av både användare och vårdgivare. Synliga 
CGM-data och rapporter. 

EasySense App (iOS & Android)

UTBILDNING OCH 
KUNDSUPPORT
• Tillgänglig i många regioner

• Skräddarsydd utbildning hos klinik
eller online

• Instruktionsvideo online,
snabbstartsguider och
användarmanualer på svenska

• Svensk support dygnet runt på
010-330 03 62

• Lån av semesterprodukter

• Ersättningspump inom 48 timmar

1 Bekräfta med ett fingerstick om symtom 
eller förväntningar inte matchar avläsningar
2 garanterat 14 dagar
3 IP28-klassad 1 timme till ett djup av 2,5 m 

4 PDM extra kostnad
5 Intern studie på  MARD
6 Kalibrering är möjlig om så önskas

EasySense App




