Sensor
Reservoir Volume

Battery

Tákn á aðalskjá sem sýnir
upplýsingar varðandi
sensor(nema) ef þú ert að
nota hann ásamt
pumpunni . Ef loftnet sést
(eins og hér), þá eru
pumpan og transmitter
(sendir) að hafa samband.
Ef lofnetslit er snúið við
þá er sensor(nemi)
tengdur (ON) en ekkert
samband.

Tákn á aðalskjá sem
sýnir hve mikið
insúlín er eftir í
forðahylkinu þar til
þú ert komin í lægsta
magn. Hvert strik
táknar ¼ af því
magni sem eftir er
þar til þú ert komin
að síðasta strikinu
(Low Reservoir).

Tákn á aðalskjá sem
sýnir hve mikið er eftir
af rafhlöðunni. Hvert
strik táknar ¼ af
líftíma rafhlöðunnar
þar til þú ert komin að
síðasta strikinu (Low
Battery).

Home Screen

Easy Bolus/Up Arrow
Frá grunnskjámynd er
efri örin flýtileið til að
gefa insúlínskammt
(Easy Bolus). Frá öllum
öðrum skjámyndum er
efri örin til að fara upp
eftir valmynd og til að
breyta gildum.

Express Bolus
Með því að ýta á Express
Bolus er hægt að komast
strax inn í Bolus
valmyndina eða Bolus
Wizard aðgerð.

ATH: Til að fá ítarlegri
upplýsingar skoðið stóra
bæklinginn sem fylgdi
pumpunni.

Backlight/Down Arrow
Escape
Frá grunnskjámynd
opnar Escape takkinn
stöðuskjámynd. Með
því að ýta á Escape
frá öðrum
skjámyndum fer
dælan til baka um
eina aðgerð einnig er
ýtt á ESC til að fara
út úr skjámynd án
þess að gildi sé valið.

ACT
ACT takkinn
opnar valmynd
og staðfestir
aðgerðir.

Hægt er að kveikja á ljósi
(grunnskjámynd), og fara upp og
niður eftir valmynd með neðri
örinni. Einnig hægt að breyta
gildum. Ef kveikja á ljós frá
öðrum skjámynum þarf að ýta á
OG
á sama tíma.
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Main Menu/Aðal valmynd
BOLUS MENU

BOLUS

Set Bolus
Bolus History
Bolus Wizard Setup
Max Bolus
Dual/Square Bolus
Easy Bolus
BG Reminder

SUSPEND

SUSPEND
Press ACT to Stop Pump

Ýta á Act til að
komast í aðrar
valmyndir

BASAL MENU
Set/Edit Temp Basal
Set/Edit Basal
Basal Review
Max Basal Rate
Patterns
Temp Basal Type

BASAL

PRIME

Flettistika

UTILITIES
Ýta á örvarnar
til að komast
upp og niður í
tiltekinni
valmynd
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Enter Meter BG*
Sensor Update Hist*
Sensor Alarm History*
Sensor Start*

* Þessar valmyndir koma bara
fram ef sensor(nemi) er tengdur
(ON).

SENSOR
Ýta á ESC til
að fara til
baka

SENSOR MENU
Sensor Setup

PRIME MENU
Fixed Prime
Rewind
Prime History

UTILITIES MENU
Lock Keypad
Alarm
Daily Totals
Time/Date
Alarm Clock
Meter Options
Remote Options
Block
Self Test
User Settings
Language

Pump Modes/Ástand dælu

Sensor(nemi) að hafa
samband
(loftnet)

Normal/Eðlilegt
(enginn hringur)

Pumpan er að hafa samband
við transmitter(sendir).

Sýnir:
Dælan er í gangi og er að gefa
insúlín samkv. grunnstillingu.
Special/Athuga
(ófylltur hringur)

Sýnir:Dælan er í gangi og
gefur insúlín samkv. a.m.k.
einni af neðangreindum
aðgerðum:
- Dual/Square Wave = Tvöfaldur/
lengdur máltíðarskammtur
- Basal Patterns A or B =
Grunnstillingamynstur (a eða b)
er virkt
- A Temporary Basal = Stillt er á
tímabundinn grunnskammt
- Block = Dælan er stillt á læsingu
- Low Reservoir = Forðahylki að
verða tómt
- Low Battery = Rafhlaðan að
tæmast

Sýnir:

Sensor(nemi)
tengdur
(öfugt loftnet)

Indicates:
Sensor(nemi) er tengdur (ON)
en pumpan er ekki að hafa
samband við transmitter
(sendi).

Alarms/Aðvaranir
Attention/Varúð
(fylltur hringur)

Sýnir:Dælan er ekki að gefa
insúlín vegna:
- Emty Reservoir = Forðahylki tómt
- Suspended = Dælan hefur verið
stoppuð
- Power off = Rafhlaðan tóm
- Rewind = Dælan er stillt á
"Rewind"/spóla til baka
- Insulin Delivery Stopped =
Insúlíngjöf stoppuð
- Prime = Dælan er stillt á "Prime"
/uppsetningu
- Alarms = Aðrar aðvaranir koma upp

Ef dælan sýnir aðvörun á skjámyndinni ýttu þá á
til að sjá hvað vandamálið er.
Til að hreinsa út aðvörunina: (1) fylgið skilaboðunum
sem upp komu. (2) Ýtið á

og svo

.
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Fylling á forðahylki
Stimpill

1

4

Forðahylki
Millistykki
Taka forðahylkið úr pakkningum. Passa að
stimpillinn sé vel festur.
Þrýsta stimplinum niður til að fá
þrýsting í lyfjaglasið.

2
5

➠ Hreinsa lyfjaglasið með alkóhóli.
➠ Passa vel að þrýsta ekki stimplinum niður þegar
forðahylkið er sett á lyfjaglasið, heldur ýtið á
millistykkið sem flytur insúlínið í forðahylkið

Venda glasinu upp og draga stimpilinn
hægt niður til að fylla á forðahylkið.

6
3

lokað

Þrýsta millistykkinu þar til það festist.

4

Ná loftbólunum upp með því að banka
létt á forðahylkið.

7

10

➠ Ýta svo stimplinum hægt upp til að
fjarlægja loftbólur.
➠ Draga svo stimpilinn hægt til baka til að
fylla forðahylkið.

8

Ná loftbólunum með því að banka
á forðahylkið.

11

Halda í forðahylkið og snúa millistykkinu að
líkamanum. Toga svo í forðahylkið til að losa
það frá millistykkinu og lyfjaglasinu.

Ná loftbólum með því að ýta létt á
stimpilinn þar til þú sérð insúlín í
slöngunni.

12

9
“klikk”

Setja svo forðahylkið á slöngusettið og
snúa því réttsælis þar til það festist
(snúa frá líkamanum).

“Ekki toga" heldur snúa stimplinum
rangsælis (að líkamanum) til að
fjarlægja hann frá forðahylkinu.
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Fara í rewind til að setja inn forðahylkið
Varúð: Verið ekki með slöngusettið tengt við líkamann
þegar farið er í rewind eða prime. Aldrei setja
forðahylkið í dæluna meðan slöngusettið er tengt við
líkamann. Gæti valdið óæskilegri insúlíngjöf.

1

Fara í REWIND valmynd

3

Setja forðahylkið í

MAIN MENU
PREPARING TO PRIME
Disconnect from Body
Insert/Lock Reservoir
Hold ACT to Prime

Basal
Prime
Utilities
PRIME MENU
Fixed Prime
Rewind
Prime History

2

Þegar þú sérð skjáinn hér að ofan ...

Hefja Rewind
ESC

ACT

REWIND
Disconnect from Body
Press ACT to Rewind

REWINDING
Wait for Notification

Tip: Ef þú ýtir á ESC eða sérð AÐALVALMYND þá kemur PRIMING STOPPED
fram á skjánum. Þessi skjámynd vísar þér
aftur á priming skjáinn.
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Setur þú forðahylkið í
dæluna.

Note: Fyrsta skiptið sem þú
notar dæluna þarftu að
fjarlægja rauða tappan sem er
þar fyrir

Innsetning forðahylkis(frh.)
4

Snúa tappanum á slöngusettinu
Tappi á slöngusetti

ESC

ACT

➠
➠ Snúðu tappanum á slöngusettinu
réttsælis (frá líkamanum) svona
ca. ½ hring þar til hann er fastur.
➠ Tappinn á að vera lóðrétt á
dælunni eins og sést á myndinni.

Nú ertu tilbúin/n til að fara í áfyllingu
slöngusetts (prime) eins og sést hér
á næstu bls.
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Áfyllingar valmynd (Prime)
Varúð: Slöngusettið má ekki vera tengt við líkamann þegar
ýtt er á ACT til að fylla það (Prime). Aldrei setja
forðahylkið í dæluna meðan slöngusettið er tengt við
líkamann.

1

ESC if
done

4

Undibýr áfyllingu (Prime)
PREPARING TO PRIME
Hold ACT

DISCONNECT

8

PRIMING - HOLD ACT

HALDA

HALDA

Undibýr áfyllingu (Prime)
Halda

Velja áfyllingu (Prime)
PREPARING TO PRIME
Disconnect from Body
Insert/Lock Reservoir
Hold ACT to Prime

2

3

WARNING: If
the PRIMING
- HOLD ACT
screen does
not display,
do NOT
continue. Do
NOT insert
the infusion
set into your
body. Call
the 24-Hour
Product Help
Line for
assistance.

0.3U

Klára að fylla á
slöngusettið(Prime)
PRIMING - HOLD ACT
ESC if
done

5.1U

Stilla inn tíma og dagsetningu
Main > Utilities > Time/Date
1

4

Velja 12- eða 24 tíma

TIME/DATE SETUP

Breyta ári

SET YEAR

12 Hour Setup

2004

24 Hour Setup
TIME/DATE SET
00:00
01JAN 2004
Press ACT to Change

2

5

Stilla klukku

Breyta mánuði

SET HOUR

00:00

SET MONTH

Fyrir 12 tíma klukku,
ýta á
Grams

/

01

þar

til réttur tími A(am)
eða P(pm) kemur
upp.

6
3

Breyta dagsetningu

Stilla mínútur
SET DAY
SET MINUTES

9:00

01
TIME SET AT
9:33

Búið að stilla
tíma/dagss.

26FEB2004
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Bolus Wizard™ valmöguleikar
Bolus Wizard kerfið sér um að reikna út fyrir þig. Kerfið
mælir með mat og/eða leiðréttingaskammt samkvæmt
➠ Byggt á hve langan tíma þú velur,
dælan finnur svo út hvað mikið af
insúlíni er enn í líkamanum. Þetta
hindrar að insúlínbirgðir safnist
upp í líkamanum og minnkar líkur á
blóðsykurfalli.

Blood Glucose reading:
➠ Ef þú notar Paradigm Link™
blóðsykurmæli, er blóðsykurinn
sendur í dæluna og geymdur í hvert
skipti sem þú mælir þig.
➠ Ef þú notar annan blóðsykurmæli
þarftu að slá inn blóðsykurgildið

Carbohydrate amount:
Sjá á næstu tveim bls. hvernig stilla á Bolus Wizard
valmöguleika. Hvernig á að stilla BG target range, carb ratio,
insulin sensitivity og fl.

➠ Ef þú reiknar máltíðarskammt
(bolus), þarftu að vita grömm eða
magnið af kolvetninu sem þú
neytir.

Með því að fara í BG target range settings er hægt að stilla inn
hámark og lámark á blóðsykrinum yfir sólarhringinn. Hægt er að
velja 8 mismunandi takmörk. Ef þú vilt aðeins nota eitt takmark í
stað fyrir nokkur þarftu að stilla bæði hámark og lámark sem sömu
töluna.
Ef blóðsykurinn fer svo yfir þau mörk sem þú settir upp mun Bolus
Wizard kerfið reikna út leiðréttingaskammt. Ef blóðsykurinn fer
undir það lámark sem þú settir mun Bolus Wizard kerfið reikna út
neikvæða stöðu og koma með tillögu um að draga úr
máltíðarskammti (bolus).
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Glúkósu(sykur) styrkur

BG target range/Blóðsykurs takmörk
16.5
(300)
11.0
(200)
5.6
(100)
mmol/L
(mg/dL)

Leiðrétt niður að
5.6 (100) efri mörk

Target range,
3.9-5.6 (70 -100)

Leiðrétt upp í 3.9
neðri mörk

(70)

Fyrst ...
Setja upp einstaklingsbundnar stillingar
(Dælan geymir stillingarnar sem þú setur inn þar til þú gerir breytingar)
Main > Bolus > Bolus Wizard Setup > Edit Settings
3

Meðferðaaðili þinn ætti að ákveða
í samráði við þig hvernig hentugast
er fyrir þig að setja upp stillingar.

1

3)Stilla Carb Ratio(s)

EDIT SETTINGS
Wizard:
On
Carb Units: grams
Carb Ratios:
---

1)Setja Bolus Wizard
valmöguleika á ON

SET CARB RATIO 1
00:00

15

EDIT SETTINGS
Wizard:
Carb Units:
BG Units:

Off

Ýta á ESC til
að setja upp
eina stillingu.
Ef fleiri stilltu
inn tíma.

SET START TIME 2
_ _: _ _
grams
/U*

---

___

---

WIZARD ON/OFF
Off
On

* U/exch ef þú hefur
valið Exchanges Carb.

grams
/U*

SET CARB RATIO 2
7:00

__

grams
/U*

Repeat ... up to 8

2

4

2)Velja Carb Units stillingar

EDIT SETTINGS
Wizard:
On
Carb Units:
--BG Units:
--CARB UNITS
Grams
Exchanges

ATH: Allar einstaklingsbundnar
stillingar þarf að
prógrammera
með a.m.k. einu
gildi (einni tölu)
— annars virkar,
Bolus Wizard
ekki.

4)Klára uppsetningu á
einstaklingbundnum stillingum
EDIT SETTINGS
Carb Units: grams
Carb Ratios:
15
---

BG Units:
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Þá ertu tilbúin til að ...
Athuga með leiðréttinga skammt
1 Mældu blóðsykurinn.
2 Ýttu á
3

.

ENTER BG

ENTER BG
Meter
X X X mmol/L*

_____mmol/L*

* or mg/dL
Sláðu inn (GB) blóðsykursgildi
(eða samþykktu gildin frá nemanum
ef þú ert að nota hann).

ENTER FOOD

0

4

grams*

*

or exch

Stilltu á 0 ef aðeins um leiðréttingu er
um að ræða. Ef þú ert að borða sláðu
inn magnið sem þú neytir.

5 Skoðu UPPLÝSINGARNAR sem eru ÁÆTLAÐAR.
Til
að gera breytngar ýttu á ESC. Til að halda áfram
ýttu á ACT.
SET BOLUS
Estimate

4.0U

til að samþykkja og gefa

BOLUS DELIVERY
15:24

0.1U
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Minnisatriði
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Minnisatriði
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Minnisatriði
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Minnisatriði
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