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Vigtig information og forberedelse inden din pumpestart 
med Medtrum A8 TouchCare

 

 
Vi er glade for at byde dig velkommen til Medtrum-familien! 
A8 TouchCare er et integrerbart, slangefrit system med mange mulige kombinationer. For at 
udnytte samtlige funktioner samt deling af data med bl.a din diabetesbehandler kræves der, 
at du anvender en smartphone; iOS eller Android. (se link nedenfor for kompatible 
smartphones)  
 

  
 
 

1. Hvad skal du have med dig 
 

• Insulin 

• Blodsukkerapparat og teststrimler 

• Din smartphone (hvis slægtninge er med, bør de også have deres med) 

• Basaldosis-indstillinger, kulhydratforhold, insulinfølsomhed, BS-mål og tid for aktivt 
insulin. (din diabetesbehandler plejer at være sød, at have ovenstående i forhold til dit 
sidste hospitalsbesøg) 

• Gå på mod samt godt humør 😊 
 
 
2. Forberedelse af  App og konto 
Sørg for at du har en fungerende og opladt smartphone med dig til pumpestarten. Systemet 
har flere forbindelsesmuligheder, så du både selv og andre (du vælger selv hvem) kan følge 
din diabetes.  
Appén der skal downloades via Apple Store eller Google Play er: 
 
Medtrum EasyTouch er den App på din Smartphone som bliver forbundet til dit kommende 
Medtrum A8 System.  Her skal ”hovedkontoen” for brugeren opsættes ved hjælp af 
brugerens egen mailadresse. Ovenstående App er en vigtig del af Medtrum A8 TouchCare 
system, da denne er vejen for datadeling med din Diabetesbehandler. 
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Medtrum EasyFollow er appen for de som har behov at følge brugeren (forældre, 
slægtninge, lærere etc). Kontoen skabes i App på følgers smartphone og godkendes af 
”hovedkontoen”. 
OBS! Man kan ikke anvende samme mailadresse som bruges til hovedkontoen/brugeren. 
 

For nuværende listen over kompatible smartdevices: (skal kopieres) 
Compatible_device.png (1684×2381) (medtrum.dk) 

Eller se på vores hjemmeside; medtrum.dk 
 
Adgangskoderegler når man opretter konto: 
Adgangskode skal indeholde tegn fra tre af følgende kategorier:  

• stort bogstav,  

• småt bogstav,  

• et tal mellem 1 og 10,  

• et ikke alfabetisk tegn  ~! @ # $% ^ & * () _- + = '{} | [] \:”;' <> ,. 
 
 
3. Links hvis du vil være godt forberedt  
Du er velkommen til at klikke på nedenstående Link. På hjemmesiden ser du lidt mere om 
Medtrums produkter, og dets fordele. 
http://www.medtrum.dk/  
 
 
4. Hvordan din pumpestart kommer til at se ud 
Dagen bliver med mange nye informationer/indstillinger, inden du er klar til at gå hjem med 
din nye pumpe på.   
 
 
 
Medtrum AB 
Tina Bohus 
 
Tina.bohus@medtrum.com 
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