
 
 

Pumpa prestala fungovať 

 

Nefungujúca  inzulínová pumpa je nočná mora všetkých rodičov, ktorých deti majú diabetes. Je nutné si 
uvedomiť, že je to len technické zariadenie a každé sa môže pokaziť. Tak ako vždy, aj táto situácia je riešiteľná. 
Hneď ako zistíte, že IP nepracuje korektne, kontaktujte zástupcu spoločnosti. Je veľmi dobré poznať aj telefónne 
číslo na tzv. „horúcu“ linku. Každý dodávateľ IP vie daný problém promptne riešiť. 
Skúsenosti rodičov 

Danka: Nám sa pumpa pokazila, hneď prvé dni, čo sme ju dostali. Medtronic nám po kuriérovi poslal  novú, ale 
ja som už uvažovala, či sme sa rozhodli správne a nemali sme radšej zostať na perách. Teraz po čase som rada, 
že sme sa nenechali odradiť, moja dcéra a ja by sme pumpu nevymenili za nič na svete. 
Marína: Tri roky synova pumpa fungovala bezchybne. A nedá sa povedať, že by sa k nej vždy správal ako 
gentleman. Chytala som sa za hlavu, keď som občas počula nezvyčajný zvuk z toalety. ,,Čo sa stalo, zlatko?“ 
kričala som cez zatvorené  dvere. ,,Nič, len mi skoro spadla pumpa do záchodu.“ znela synova pokojná odpoveď. 
Raz som ho prichytila, ako držal pumpu za kanylu a točil s ňou, tak ako niektoré nemenované dámy privolávajú 
klientov. Pumpa všetko vydržala, a pracovala spoľahlivo. Ale aby som nevytvorila zlý dojem, syn je veľmi 
spoľahlivý a tieto huncútstva boli skôr výnimočné. 
Náš príbeh sa začal v jedno pekné prázdninové leto. Vybrali sme sa s celou rodinou do Chorvátska. Cesta bola 
dlhá, stále sme pridávali inzulín, sedenie v aute si zobralo svoju daň. Pohľad na more ale vynahradil všetky 
trápenia. Deti boli šťastné, tri dni sa kúpali, potápali, užívali si slobodu. Glykémie si robili čo chceli, ale radosť zo 
života a pohyb po pár dňoch pomohli k uspokojivej stabilizácii. Nebudem Vás ale klamať, cez prázdniny je náš 
glykovaný hemoglobín vždy horší ako cez školský rok. Život je ale už raz taký, niekedy treba aj relaxovať. 
Takže aby som sa vrátila k téme, nebolo by to normálne, keby sa niečo neprihodilo. Sedeli sme v aute, 
rozmýšľali, koľko inzulínu vrátime telu po dvojhodinovom  pobyte vo vode, keď mi syn s pokojom v hlase 
oznámil. ,,Mami, pumpa je asi pokazená. Nedá sa poslať bolus, tlačítko sa asi zaseklo.“ Nebrala som jeho slová 
vážne, lebo niekedy sa na mne takýmto spôsobom zabáva a skúša moje nervy. Takže som len mávla rukou. 
,,Mami, ale to naozaj nejde, čo mám robiť?“ Ešte s pokojnou hlavou som vyšla do našej izbičky, a potom sa 
začala mela. Skúšala som pumpu prehovoriť  ja, skúšal to manžel. Tlačítko naozaj zlyhalo. Či to spôsobila vysoká 
vlhkosť vzduchu, či zrnko soli, ktoré vošlo do štrbinky, ktorá sa už dávno pri tlačítku vytvorila, neviem. Viem ale 
jedno, že nás zachránila vzájomná partnerská rozvaha, inzulínové pero v chladničke a pani dealerka  z Medtroniku 
na telefóne. Je to vzácna žena, naša milá pani Chrenková, ktorá má velikánske srdce a nesmiernu trpezlivosť 
s rozrušeným a často ,,štekajúcim“ pacientom. Patrí jej naša veľká vďaka. S jej pomocou sme mali do dvoch dní  
novú pumpu. 
Naša dovolenka sa skončila. Radi na ňu spomíname. Veď sme ju zvládli na výbornú. Zvládli by ste to aj vy, len si 
treba zachovať chladnú hlavu a zobrať náhradný inzulín a pero. Istota je istota. 
 

Pozor ! 
Ak sa rozhodnete zmeniť zdravotnú poisťovňu svojho dieťaťa, informujte ju o tom, že Vaše 
dieťa  používa inzulínovú pumpu. Požiadajte poisťovňu o písomné potvrdenie, že akceptuje túto 
skutočnosť aj s následným  preplácaním kanýl a zásobníkov na inzulín. 

 


