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RMA versie 06/2016 INSUMAN IMPLANTABLE 400IE/ml 

(menselijke insuline)

Deze kaart bevat niet alle informatie. Voor de volledige 
informatie leest u de bijsluiter van Insuman Implantable 
400 lE/ml op afmps.be.
De productinformatie is eveneens beschikbaar 
in andere talen op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu/

PATIËNTINFORMATIEKAART  
VOOR NOODGEVALLEN

6025943-424_A

Houd deze kaart altijd bij u en toon haar aan elke arts of 
gezondheidsprofessional die instaat voor uw medische 
verzorging (bijv. in het geval van een onverwacht 
gezondheidsprobleem waarbij de interventie is vereist van 
een nieuw medisch team).
Ik heb een MiniMed Implantable Pump-implantaat van 
Medtronic die menselijke insuline van een hoge kwaliteit 
aflevert (Insuman Implantable 400 IE/ml) voor de 
behandeling van mijn diabetes type 1.
Als u vragen hebt betreffende de werking van dit apparaat, 
neem dan contact op met de arts op het nummer: 

____________________________.
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Patiëntinformatie
Naam patiënt
Telefoonnummer (overdag / ‘s avonds)
Adres
Woonplaats Land / Postcode

Te contacteren persoon in geval van nood
Naam
Telefoon

Informatie over de behandelende arts
Naam
Telefoon / Antwoorddienst
Adres
Woonplaats Land / Postcode

Informatie pompimplantaat
Modelnummer pomp
Serienummer pomp
Implantatiedatum

Ernstige 
hypoglycemie met 
bewustzijnsverlies 

Wat moet u doen?
1. Geen insuline toedienen. 

Geef de patiënt onmiddellijk 10 tot 20 gram suiker te 
eten, gebruik suikerklontjes of een zoete drank. 
Als de persoon niet kan slikken of bewusteloos is, is 
een inspuiting met glucose of glucagon noodzakelijk 
(dit is een geneesmiddel waardoor de bloedglucose 
gaat stijgen). 
Als de persoon beschikt over een GlucaGen Hypokit, 
volg dan de instructies in de kit en spuit de stof 
subcutaan (onderhuids) of intramusculair (in een 
spier) in. 
Deze inspuiting is verantwoord ook wanneer u niet 
zeker bent of het gaat om hypoglycemie. 
Als de persoon bewusteloos blijft en geen GlucaGen 
Hypokit bij heeft, neem dat onmiddellijk contact op 
met een arts of roep hulp in.

2. Geef de patiënt vervolgens iets te eten (brood of 
pasta) waardoor de bloedglucose wordt bestendigd.

3. Als de hypoglycemie terugkomt, geef de patiënt dan 
opnieuw 10 tot 20 gram suiker.

4. Neem meteen contact op met een arts als u de 
hypoglycemie niet onder controle krijgt of wanneer 
deze opnieuw optreedt.

Ernstige 
hyperglycemie 
met coma

Wat moet u doen?
Ernstige hyperglycemie of ketoacidose moet altijd door 
een arts worden behandeld, normaal moet de patiënt 
hiervoor naar het ziekenhuis.
Noodnummer in België: 112 voor brandweer en 
ambulance.
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