
Generel brugsvejledning 

 

DUKADA Trio er en erstatningshætte (SmartCap) til din eksisterende insulinpen (eller 

Victoza pen). Den leveres i udgaver for Novo Nordisk FlexPen (for NovoRapid®, 

Levemir®, Victoza®, NovoLog®, NovoLog Mix 70 / 30®, Protaphane HM (ge) ®, 

Novomix 30®) og til Sanofi SoloStar (Lantus®, Apidra ® og Insuman®). 

Du erstatter den originale hætte på insulinpennen med DUKADA Trio. De to dele af 

DUKADA Trio (en tophætte og en hovedhætte med elektronik) er samlet, når du 

modtager DUKADA Trio. 

Herefter bruger du tophætten på samme måde som insulinpennens originale hætte. 

En ny tidstælling begynder automatisk, når tophætten sættes tilbage på insulinpennen 

med DUKADA Trio efter en injektion. 

Tiden siden sidste injektion vises ved tryk på knappen. Antallet af diode blink angiver 

tiden. Eksempler: 

• Inden for 1 time: 1 blink (1 diode) 

• Inden for 3 timer: 3 blink (3 dioder) 

• Inden for 24 timer: 24 blink (de 4 dioder blinker samlet 6 gange) 

• Mere end 24 timer: De 4 dioder blinker som ”løbelys” 

Nålelyset fremkommer ved tryk på samme knap (når tophætten er aftaget). 

 

Fleksgrebet kan bruges på 2 måder: Du holde insulinpennen på den “traditionelle 

måde” – ved ikke at folde fleksgrebet ud. Du kan også folde grebet ud og dermed 

styre insulinpennen med begge hænder – se produktbillederne for vejledning. 

Batteriet: 

Leveres med Renata 380/SR936W, knapcellebatteri, 82 mAh, 1,55 V. DUKADA Trios 

batteri kan skiftes (normal holdbarhed mindst 6 – 8 måneder). 

Lavt batteriniveau: Når det er ved at være tid til skift af batteriet blinker de 4 dioder 

parvis på skift efter visning af tid eller nålelys. Når batteriniveauet er kritisk lavt, 

blinker dioderne på samme tid og den valgte funktion afbrydes. 

ADVARSEL 

Brugeren bevarer det fulde ansvar for at tage den korrekte dosis insulin på det rigtige 

tidspunkt. DUKADA Trio skal anvendes som et hjælpemiddel og kan ikke erstatte 

andre hjælpemidler såsom blodsukkermålere. Du opfordres til altid at følge din læge 

eller sygeplejerskes råd med hensyn til din behandling og følge din insulin pens 

brugermanual. 


