
Översikt trendpilar 

Konstant: Glukosvärdet är stabilt (stiger/sjunker inte mer än 
0,06 mmol/l per minut). Glukosvärdet kan stiga eller sjunka 
med upp till 0,8 mmol/l på 15 minuter.

Ökar långsamt: Glukosvärdet stiger 0,06–0,11 mmol/l per  
minut. Om det fortsätter att stiga med samma hastighet kan  
det öka upp till 1,7 mmol/l på 15 minuter.

Ökar: Glukosvärdet ökar 0,11–0,17 mmol/l per minut. Om det 
fortsätter att stiga med samma hastighet kan det öka upp till 
2,5 mmol/l på 15 minuter.

Ökar snabbt: Glukosvärdet stiger mer än 0,17 mmol/l per  
minut. Om det fortsätter att stiga med samma hastighet kan 
det öka mer än 2,5 mmol/l på 15 minuter.

Sjunker långsamt: Glukosvärdet faller 0,06–0,11 mmol/l per 
minut. Om det fortsätter att falla med samma hastighet kan  
det sjunka upp till 1,7 mmol/l på 15 minuter.

Sjunker: Glukosvärdet faller 0,11–0,17 mmol/l per minut.  
Om det fortsätter att falla med samma hastighet kan det sjunka 
upp till 2,5 mmol/l på 15 minuter.

Sjunker snabbt: Glukosvärdet faller mer än 0,17 mmol/l per 
minut. Om det fortsätter att falla med samma hastighet kan  
det sjunka mer än 2,5 mmol/l på 15 minuter.

Om ingen förändringshastighet visas: Mottagaren kan inte  
beräkna hur snabbt glukosvärdet ökar eller minskar vid  
detta skede.
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Översikt varningsprofiler – larm och ljud

Profiltyp

Stigningsvarning 2 långa
vibrationer

2 långa  
vibrationer +
2 svaga
pip

2 långa  
vibrationer +
2 medelhöga 
pip

2 långa  
vibrationer + 
1 kort  
stigande 
melodi

Hög varning 2 långa  
vibrationer

2 långa  
vibrationer +
2 svaga
pip

2 långa  
vibrationer +
2 medelhöga 
pip

2 långa  
vibrationer 
+ stigande 
melodi

2 långa  
vibrationer + 
2 medelhöga 
pip

Varning om utan-
för räckvidd

1 lång
vibration

1 lång
vibration +
1 svagt
pip

1 lång
vibration +
1 medelhögt 
pip

1 lång
vibration  
+ 3 korta 
upprepade 
melodier

1 lång
vibration + 1 
medelhögt pip

2 långa  
vibrationer + 
2 medelhöga 
pip

Låg varning 3 korta
vibrationer

3 korta
vibrationer +
3 svaga
pip

3 korta
vibrationer +
3 medelhöga 
pip

3 korta
vibrationer 
+ fallande 
melodi

3 korta
vibrationer + 
3 medelhöga 
pip

Fallvarning

3,1-larm

3 korta
vibrationer

4 korta
vibrationer

3 korta
vibrationer  
+ 3 svaga
pip

4 korta
vibrationer +
4 medelhöga 
pip

3 korta
vibrationer +
3 medelhöga 
pip

4 korta
vibrationer +
4 medelhöga 
pip

3 korta
vibrationer  
+ 2 korta 
fallande
melodier

4 korta
vibrationer  
+ 2 långa  
fallande  
melodier  
+ paus  
+ 4 svaga
pip

3 korta
vibrationer + 
3 medelhöga 
pip

Övriga varningar 1 lång
vibration

1 lång vibra- 
tion + 1 svagt 
pip

1 lång
vibration +  
1 medelhögt 
pip

1 lång
vibration + 1 
kort melodi

1 lång
vibration +  
1 medelhögt
pip

Vibration Låg Normal Tydlig Upprepad
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4 korta
vibrationer  
+ 4 medel-
höga pip.  
Sekvensen 
upprepas var 
5:e sekund.
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