Information till vårdgivare.
Följande information riktar sig till dig som är vårdgivare till en patient som via vår
webbplats Actiste.com har skickat in en önskan om att köpa den kombinerade blodsockermätaren och insulinpennan Actiste.

Lite information om Actiste-tjänsten.
Actiste är en helhetstjänst för den som har insulinbehandlad diabetes. I Actiste har
vi samlat alla nödvändiga funktioner i ett smidigt, mobilt uppkopplad hjälpmedel.
Actiste består av en enhet för mätning och injicering, en app och en tjänst för
överblick och uppföljning av mätvärden och aktiviteter, samt automatiserad
leverans av förbrukningsartiklar. All data från mätningar och injicerat insulin noteras
och sparas automatiskt i molntjänsten, vilket ger en god överblick och förenklar livet
för den som lever med diabetes.
Den som använder Actiste får helt enkelt ett hjälpmedel som samlar alla funktioner i
ett smidigt hjälpmedel.
• Mät blodglukos och injicera insulin med enheten.
• Få koll på den exakta dosen insulin som har injicerats in i kroppen med hjälp
av en speciellt utformad sensor på Actiste-enheten.
• Få kontroll på blodglukosnivå och doseringshistorik över tid.
• Registrera händelser som fysisk aktivitet, måltider och annan medicinering
för att se hur blodglukosnivåer påverkas.
• Sätt upp individuella målvärden och påminnelser.
• Få automatiskt förbrukningsmaterial levererat hem innan de tar slut.
Gå gärna in på vår hemsida www.actiste.com/sv/ för mer information om Actiste.
I dagsläget passar endast insulinampuller från Sanofi i Actiste. Därför behövs en
receptförskrivning med ett byte från engångspenna till ampull av ett likvärdigt
insulin 100E x 3ml x 5 st, alternativ bara byte från engångspenna till ampuller
100E x 3ml x 5st av samma insulin som personen använder idag. Detta krävs för
att kunna komma igång med Actiste-tjänsten.
Följande insuliner från Sanofi är idag tillgängliga på marknaden i ampuller.
•
•
•
•

Insulin Lantus
Insulin Insuman Basal
Insulin Apidra
Insulin Sanofi Lispro

Vid ytterligare frågor, kontakta oss gärna via e-post på kundtjanst@brighter.se eller
via telefon på 08 557 66 029.

