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Ytterligare information om sortiment i VGR
Nya produkter
1 juni 2019 startade ett nytt avtal för Insulinpump och CGM.
Detta innebär att vi har två nya produkter med tillbehör på avtal
1. Insulinpump Minimed 670G
2. CGM, Eversense.
Avtalade produkter hittar du i Sortimentskatalogen och Konverteringsguiden på vår
hemsida.

Överprövade produkter
I det avtal som startade 1 Juni ingick även produktgrupp för:
• Patchpump
• Insulinpump med CGM och följarfunktion.
I gruppen för patchpumpar vann Omnipod och i gruppen för Insulinpump med CGM och
följarfunktion vann Tandem t:slim X2.
En leverantör valde att överpröva dessa två produktgrupper vilket innebär att VGR inte kan
teckna avtal till dess att förvaltningsrätten tagit ett beslut i frågan.
Hur lång tid vi kommer att få vänta på deras beslut är tyvärr oklart.

Animas Vibe inom garantitid
Reklamation inom garantitid från och med 12 juni 2019
Vid reklamation av Animas Vibe pump med gällande garantitid ska detta ske enligt följande
process:
1. Vid reklamation av Animas Vibe kontaktar användaren Rubin Medical och

anmäler fel på insulinpumpen. Rubin Medical gör en bedömning om
reklamationen är godkänd eller ej.

2. Vid reklamation skickar Rubin Medical en Animas Vibe till användaren

omgående - målet är att undvika stopp i insulintillförsel via pump.

3. Rubin Medical informerar användaren om möjligheten att byta Animas Vibe

till Tandem t: slim X2 samt att patienten ska kontakta sitt diabetesteam för
diskussion.

4. Användaren kontaktar sitt diabetesteam angående möjligheten att byta till

Tandem t: slim. Diabetes-teamet gör en bedömning tillsammans med
användaren om en accept gällande byte till Tandem t: slim eller ej. Om
användare ska byta insulinpump planeras ett utbildningstillfälle på kliniken.
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5. Rubin Medicals produktspecialist följer upp reklamationen med det berörda

diabetesteamet för eventuell beställning och planering av pumpstart.

6. Tandem t: slim X2 insulinpump levereras av produktspecialist till klinik i

samband med bytet och samtidigt lämnas Animas Vibe pumpen i retur.
Bytet måste ske innan garantitiden löpt ut.

Utbyte
Det finns idag ingen överenskommelse mellan VGR och Rubin om att fullt fungerande
Animas Vibe får ersättas med Tandem t:slim.

Dispens
Följande produkt är fortfarande stoppad enligt tidigare utskick, för förskrivning på
dispens:
• Tandem t:slim

CareLink System

För tillfället pågår en diskussion mellan VGR och Medtronic, om hur och när CareLink
System kan komma att implementeras på klinikerna.
Detta innebär att ni fortsättningsvis laddar ner data från MiniMed 640G i nuvarande
CareLink Pro, medan data från MiniMed 670G laddas ner i CareLink Personal.

Vid frågor kontakta:
Ingela Sager
Produktkonsulent, Diabetes
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070 – 020 79 04
Ingela.sager@vgregion.se

Linda Lord
Vårdutvecklare, Diabetes
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070 – 082 21 99
Linda.lord@vgregion.se
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