Upplýsingar um spítala og heilbrigðisstarfsfólk

Gott er að hafa upplýsingar um spítala og
heilbrigðisstarfsfólk við hendina

Nafn læknis
Símanúmer:
Netfang:
Hvenær er símatími:
Aðrar upplýsingar:

Nafnið mitt:
Spítali:
Deild:
Símanúmer:
Nafn á hjúkrunarfræðingi:
Símanúmer:
Símanúmer á neyðarvakt:
Símanúmer hjá söluaðila:

www.medtronic-diabetes.co.uk
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Kynning á PARADIGM® VEO™ insúlíndælunni

Paradigm® Veo™ insúlíndælan
Nauðsynlegur þáttur í góðri stjórnun á sykursýki
SKJÁRINN
Sýnir helstu upplýsingar

FLETTA UPP

FLETTA NIÐUR
HÓLF FYRIR FORÐAHYLKI

FLÝTI BOLUS TAKKI
til að gefa Bolus
ESC TAKINN
flettir til baka ofl.

FORÐAHYLKI

MINILINK SENSOR
OG SYKURNEMI

ACT TAKINN
samþykkir skipanir ofl.

PARADIGM® TENGING

SLÖNGUSETT

MILLISTYKKI
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A step-by-step guide to using the Paradigm® Veo™

Getting Started

Að hefja notkun
Við þökkum þér fyrir að velja Medtronic Paradigm Veo insúlíndæluna
sem félaga þinn í bættri stjórnun á sykursýki. Hvort sem þú ert að byrja
á dælumeðferð eða að fá nýja gerð af dælu mun þessi notendahandbók
hjálpa þér að kynnast grunnþáttunum í Paradigm® Veo™ insúlíndælunni.
Læknir þinn og hjúkrunarfólk mun leiðbeina þér enn frekar varðandi
daglega notkun með Paradigm® Veo™.

Grunnatriðin
Það sem þú þarft að hafa við höndina í þessum kafla
• Paradigm® Veo™ insúlíndæluna
• Notendahandbók

www.medtronic-diabetes.co.uk/gettingstarted

The Paradigm® Veo™ sýnd í fjólubláum lit
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AÐ HEFJA NOTKUN

Kostir Paradigm® Veo™ insúlíndælunar

Einföld í notkun
Kostir Paradigm® Veo™ insúlíndælunar:
• Mjög einfalt að velja aðgerðir og breyta
stillingum
• Einfaldar leiðbeiningar koma á skjáinn þegar
þú skiptir um forðahylki og slöngusett
• Auðvelt að kveikja ljós á dælunni svo
auðveldara sé að sjá á skjáinn í myrkri
• Stór og skýr texti gerir þér auðveldara að sjá
skipanir og stöðu dælunnar
• Að skipta um forðahylki og slöngusett er
einfalt og nánast sársaukalaust
Í þessum kafla munum við skýra tæknileg atriði á
einfaldan hátt og leiðbeina þér með öll þau atriði
sem þú þarft að vita þannig að þú getir verið
áhyggjulaus frá fyrsta degi með Paradigm® Veo™
insúlíndælunni
*Mundu að leiðbeiningar í þessum
bæklingi koma ekki í stað ráðlegginga frá
læknum og hjúkrunarfólki. Leitaðu ráða hjá
heilbrigðisstarfsfólki og flettu upp í stóra
bæklingnum sem fylgir dælunni fyrir frekari
upplýsingar.
Þrátt fyrir að vera með insúlíndælu þá verður þú
að mæla blóðsykurinn að lágmarki 4 sinnum á
dag
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Auðvelt er að hafa
Paradigm® Veo™
insúlíndæluna um
mittið með klemmu

AÐ HEFJA NOTKUN

Notendavænt viðmót,
einfaldar skipanir

Takkarnir á Paradigm® Veo™
insúlíndælunni eru hannaðir til að
hægt sé að stýra dælumeðferðinni
á einfaldan og áhrifaríkan hátt

Getting Started

Hvað gera takkarnir?

FLÝTI BOLUS til að gefa Bolus

ESC TAKKINN til að fara til baka

ACT TAKKINN staðfesta skipanir

FLETTA UPP

FLETTA NIÐUR

ACT

ATH: Héðan í frá verða Paradigm®

Veo™ takkarnir hér að ofan notaðir í
handbókinni til útskýringa
Sjá kafla 3 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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AÐ HEFJA NOTKUN

Valmynd og valmöguleikar

MAIN MENU
BOLUS
SUSPEND
SENSOR
CAPTURE EVENT
BASAL
RESERVOIR + SET
UTILITIES

Valmyndin
Ýttu á ACT takkann frá
grunnskjánum til að fá upp
undirliggjandi valmyndir.
takkann til að fara
Ýttu á
aftur á grunnskjáinn.
Ýttu á
til að fletta niður
flettistikuna og skoða fleiri
valmöguleika.
Ýttu á
til að fletta aftur upp
flettistikuna.

ATH: Valmöguleikarnir á
þessari opnu eru eingöngu
til útskýringa. Á dælunni
sérðu færri möguleika í
einu á skjánum og þarft
því að fletta upp eða
niður flettistikuna. Bláu
örvarnar vísa til þess að um
undirliggjandi valmyndir er
að ræða.
1. Aðeins virkt þegar slökkt er á Bolus Wizard®.
2. Aðeins virkt þegar kveikt er á Bolus Wizard®.
3. Aðeins virkt þegar sykurmælir er tengdur

Bolus MENU
Set Boluss
Use Bolus Wizard2
Manual Bolus2
Set Bolus
Bolus History		
Bolus Setup
Bolus Wizard Setup
		
Edit Settings
			
Wizard
			
Carb Units
			
Carb Ratios
			
BG Units
			
Sensitivity
			
BG Target
			
Active Ins Time
		
Review Settings
Max Bolus
		
Max Bolus Setup
Scroll Rate
		
Set Scroll Rate
Dual/Square Bolus
		
Off
		
On
Easy Bolus
		
Off
		
On/Set
BG Reminder
		
Off
		
On
Missed Bolus Reminder
		
Off
		
On/Set
1

SUSPEND
Press ACT to Stop Pump
við insúlíndælu.
4. Aðeins virkt þegar sykurmælir er tengdur
við insúlíndælu.

SENSOR MENU
Calibrate3
Enter BG
Alert Silence4
Off
Hi Alerts
Lo Alerts
Hi and Lo Alerts
All Sensor Alerts
Link to Sensor4
New Sensor
Reconnect Old Sensor
Find Lost Sensor
Turn Off Sensor
Transmtr ID
Edit Settings
Sensor
Glucose Alerts
Glucose Limits
Hi Repeat5
Lo Repeat5
Predict Alert
Rate Alerts
Low Suspend
Cal Repeat
Cal Reminder
Auto Calibrate
BG Units
Transmtr ID
Weak Signal
Graph Timeout
Sensor Demo
Calibration Hist4
Sensor Alert History4
Review Settings4
Turn Off Sensor4
5. Aðeins virkt þegar Glucose Alerts er tengt.
6. Aðeins virkt ef kveikt er á Capture Option í
Utilities valmyndinni.

Getting Started

Staða dælunnar
CAPTURE EVENT

Getting Started
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Enter BG
Insulin marker
Meal marker
Exercise marker
Other
History
BG Units
Carb Units

Basal MENU
Set/Edit Temp Basal
Set Duration
Cancel Temp Basal7
Select Patterns8
Basal Review
Basal Setup
Set/Edit Basal
		
Set Basal Rate 1		
Max Basal Rate
Patterns
		
Off
		
On			
Temp Basal Type
			
Insulin Rate
			
Percent of Basal

RESERVOIR + SET
Reservoir Setup
Fill Tubing9
Fill Cannula
History

7. Virkar aðeins þegar tímabundinn basal er
virkur

UTILITIES MENU
Lock Keypad		
Alarm
Alarm History
Alert Type
Auto-Off
Low Resv Warning
		
Insulin Units
		
Time		
Daily Totals		
Time / Date
12 Hour Setup
24 Hour Setup
Alarm Clock
Off
On / Set
Connect Devices
Meters
Remotes
Other Devices		
Block
Off
On		
Selftest			
User Settings10
Save Settings
Restore Settings11
Clear Settings
History		
Capture Option
Off
On
Language

8. Aðeins ef Patterns valmöguleikinn er virkur.
9. Þegar skipt er um forðahylki.

takkann til að sjá
Ýttu á
stöðu dælunnar.
STÖÐUSKJÁR
STATUS U100 		
Last Alarm:
24APR 11:30 LoBat
Active ins: 1.050U
Last Bolus N 3.800U
9:07 24 MAR
Basal 1: 0.15U/H
Reservoir Started:
23APR, 12:44
Units left: 144.0U
Time left: > 24 hours
BG Reminder in 2:04h		
Meter: On			
Battery: Normal
Auto Off - 12HR		
Fri 25 APR 2008
S/N# 123456
Paradigm 554		
VER X.XX X.X

SENSOR STÖÐUSKJÁR

SENSOR STATUS
Next Cal: 08:30
Sensor Age:
2d 3h
Sensor Isig:
25.97
Transmtr Batt: Good
Transmtr Ver: 1.1
Transmtr ID: 2111111
Pump S\N#: 123456

10.Þegar haldið er inni

ACT

og ýtt á
.
11. Þegar upplýsingar hafa verið vistaðar.

AÐ HEFJA NOTKUN

Grunnskjárinn

Staða dælu séð frá
grunnskjá

Venjulegt viðmót - engin
hringur

Insúlíndælan virkar eðlilega.

Þrenns konar tákn birtast á
grunnskjá sem vísa til stöðu dælu

Viðmót sem vísar til
einhvers - tómur hringur
Sýnir sérstakar aðstæður:
Rafhlaða léleg, Lítið eftir
í forðahylki, tímabundin
grunnur og fleira.

Aðvörun - fylltur hringur

Sýnir að dælan hefur stöðvað
insúlíngjöf.
Ýtið á ACT til að sjá aðvörun
svo hægt sé að bregðast strax
við.

Helstu aðvaranir

Aðvörunarboð
HVAÐ SKAL GERA ÞEGAR
VIÐVÖRUNARHLJÓÐ HEYRIST:
Ýttu á ACT til að fá fram
aðvörunartextann
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Getting Started

Textinn á skjánum segir til um ástæðu
aðvörunar
Til að fjarlægja aðvörun er ýtt á
og ACT .

Forðahylki tómt

Skiptu strax um forðahylki

Rafhlaða léleg

Skiptu strax um batterí

Ekkert insúlínflæði

Insúlínflæði hefur stöðvast,
stífla til staðar. Mælið
blóðsykur og yfirfarið
insúlíndæluna, allar tengingar
og slöngusettið.

Rafhlaða stenst ekki
prófun

Batteríið sýnir ekki nægilegan
styrk. Skiptið um batterí.

Bolusgjöf hefur stöðvast

Farið í Bolus History og gefið
bolus á ný miðað við það
sem uppá vantaði í síðustu
bolusgjöf.

Stöðva insúlíngjöf
Ýtið á ACT stöðva
insúlíndæluna. Suspend
stoppar allt insúlínflæði, bæði
insúlíngjöf (bolus) og grunn
(basal).

Sjá kafla 10 og 13 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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AÐ HEFJA NOTKUN

Forðahylki og slöngusett

Að tengjast insúlíndælunni
Medtronic hefur þróað úrval af forðahylkjum og
slöngusettum sem eru hönnuð sérstaklega fyrir
þínar þarfir með Paradigm® Veo™ insúlíndælu.
• Paradigm tengingin er einstök hönnun
sem tengir saman forðahylkið og MiniMed
Paradigm slöngusettið. Paradigm tengingin
er byggð á reynslu Medtronic af notkun
svokallaðs "Luer lock" öryggiskerfis ásamt
fleiri þáttum sem eru til hagsbóta fyrir þig.

ATH: Árangursrík dælumeðferð byggist á réttri
meðhöndlun forðahylkis og slöngusetts. Skiptu
um forðahylki og slöngusett á 2 til 3 daga fresti
til að tryggja bestan árangur.

SILHOUETTE SLÖNGUSETT®

FORÐAHYLKI

SKRÚFSTYKKI
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klikk! - Forðahylkið smellur inn í dæluna
á öruggan hátt

Sjá kafla 5 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni

MILLISTYKKI

QUICK-SET
SLÖNGUSETT®

Infusion Set & Reservoir

Að tengjast dælunni

Að skipta um forðahylki og
slöngusett

The Paradigm® Veo™ með bleikt útlit

Það sem þú þarft í þessum kafla:
• Forðahylki
• Slöngusett
• Insúlín
• Innskotshylki, valkvætt
www.medtronic-diabetes.co.uk/infusion
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AÐ TENGJAST DÆLUNNI

MiniMed Paradigm® forðahylki
Einfalt og öruggt

MILLISTYKKIÐ SMELLUR VIÐ INSÚLÍNGLASIÐ
öruggt að skipta um forðahylki
ÁFÖST NÁL TENGIR SAMAN INSÚLÍNGLASIÐ OG
FORÐAHYLKIÐ
til að fyrirbyggja meiðsli
TILBÚIÐ TIL NOTKUNAR BEINT ÚR UMBÚÐUM
til að stuðla að skjótri og skilvirkri áfyllingu

SÍLÍKON HIMNA Þéttir lokið á forðahylkinu þegar
nálarstykkið sem tengist insúlínglasinu hefur verið
fjarlægt tli að koma í veg fyrir leka
HRINGLAGA HÖNNUN svo minni hætta sé á því
að loft festist í forðahylkinu

HANDHÆG HÖNNUN svo auðveldara sé að ná
taki á slöngusettinu
LOFTOP eru byggð inn í tengistykkið á
slöngusettinu, svo ekki myndist loftþrýstingur

TENGISTYKKIÐ FELLUR ÞÉTT AÐ FORÐAHYLKI
OG INSÚLÍNDÆLU til að koma í veg fyrir leka, það
heyrist klikk-hljóð
LOFTÞÉTT INNSIGLI til að tryggja áreiðanleika
insúlíngjafar eftir tengingu við forðahylki
14
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AÐ TENGJAST DÆLUNNI

Paradigm® slöngusett
Valmöguleikar og sveigjanleiki

• Sveigjanlegt plaströr tengist
líkamanum
• 90 gráðu stunga
• Quick-serter ® innskotstækni
til að stuðla að sömu
stungudýpt frá einni stungu
til annarrar. Aftenging við
stungustað.

Silhouette®
• Plaströr tengist líkamanum
• 20-45 gráðu stunga
• Sil-serter™ innskotstækni fyrir
stýrða stungudýpt
• Aftenging við stungustað

Sure-T™ (Easy-Set™)
•
•
•
•

Nál tengist líkamanum
90 gráðu stunga
Slöngusett í tveimur pörtum
Aftenging 10 cm frá
stungustað

Hentar Quick-set þér
best?

Infusion Set & Reservoir

Quick-set®

Vegna fjölhæfrar hönnunar
og 90 gráðu stungu hentar
Quick-set fyrir alla sem eru
um og yfir meðalþyngd. Þessi
tegund er algengust hjá
insúlíndælunotendum

Hentar Silhouette® þér
best?
Vegna einfaldleika og
breytilegrar stungudýptar er
Silhouette® góður valkostur fyrir
mæður á meðgöngu, ung börn
eða grannvaxna einstaklinga.

Hentar Sure-T™ þér
best?
Vegna grannrar stál nálar og
límbands á tveimur stöðum
hentarSure-T™ börnum í og
yfir meðalþyngd. Þessi tegund
hentar einnig fyrir ófrískar konur
og ef þú einfaldlega kýst að
nota stál nál eða hefur ofnæmi
fyrir tefloni.

Sjá kafla 5 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni

15

AÐ TENGJAST DÆLUNNI

Að skipta um slöngusett

Að setja upp slöngusett
• Þvoðu hendur þínar áður en þú skiptir um
slöngusett.
• Hafðu fylgihluti tilbúna: insúlín, forðahylki,
slöngusett og insúlíndælu
Áður en þú fyllir á forðahylkið er mælt með
því að insúlínið sé við stofuhita. Farðu eftir
leiðbeiningum varðandi Quick-Set eða
Silhouette eftir því sem við á.

5
4

1

2
3

Mundu að víxla um stungustað og þrífa
stungusvæði.
•
•
•
•

Kviðarholssvæði
Ofarlega á rasskinnum
Utanverð læri
Upphandleggir

Viðbótarábendingar
• Það er mælt með því að standa þegar skipt
er um slöngusett.
• Ekki fjarlægja gamla plásturinn fyrr en þú
veist að sá nýi virkar. Þetta kemur einnig í
veg fyrir að þú veljir sama stungustað fyrir
nýja slöngusettið.
• Veljið stað sem er laus við hnúða, skrámur
eða tattoo.
• Þrífðu skothylkið að innanverðu með
spritti eða alkahóli í hverjum mánuði til að
tryggja virkni.
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VIÐVÖRUN
• Munið að nálar og oddhvassa hluti á
að setja í sérstakt box fyrir nálar sem
fæst í apótekum.
• Aldrei að skipta um forðahylki stuttu
áður en þú ferð að sofa.
• Mældu blóðsykurinn 2
klukkkustundum eftir að þú skiptir
um forðahylki.
• Það er mælt með að skipta um
forðahylki fyrir máltíð

AÐ TENGJAST DÆLUNNI

Að fylla á forðahylki

Skref 2

Þrífðu glasið sem
geymir insúlínið.

Stingdu nálinni á
bláa millistykkinu í
gegnum tappann á
insúlínglasinu

Skref 3

Skref 4

Þrýstu loftinu niður í
insúlínglasið með því
að þrýsta á skrúfstykkið

Snúðu insúlínglasinu
við og fylltu
forðahylkið. Togaðu
varlega í skrúfstykkið ef
nauðsynlegt er.

Skref 5

Skref 6

Losaðu allar loftbólur
úr forðahylkinu með
því að slá létt í það.
Gott að nota penna.

Snúðu forðahylkinu
og losaðu millistykkið
frá (1/4 snúningur).
Tengdu forðahylkið
strax við slöngusettið.

Skref 7

Skref 8

Til að losa loft sem
gæti hafa verið eftir
í forðahylkinu skal
þrýsta á skrúfstykkið
þangað til insúlín er
komið í slönguna.

Skrúfaðu skrúfstykkið
af forðahylkinu.

Sjá kafla 5 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni

Infusion Set & Reservoir

Skref 1
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AÐ TENGJAST DÆLUNNI

Að setja upp Quick-Set® slöngusett

Vinsamlega vertu búin/n að skoða blaðsíðu 16
áður en þú byrjar á þessum kafla.
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Skref 1

Skref 2

Settu endann á
slöngusettinu í QuickSerter skothylkið.

Losaðu filmuna af
plástrinum á endanum
á slöngusettinu.

Skref 3

Skref 4

Togaðu í endann
á Quick-Serter
skothylkinu þangað til
þú heyrir smell.

Losaðu bláa
nálahulstrið frá með því
að snúa í hálfhring.

Sjá kafla 5 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni

Skref 6

Settu Quick-Serter
skothylkið að
líkamanum.

Þrýstu á báða
hvítu hnappana á
skothylkinu.

Skref 7

Skref 8

Þrýstu á skothylkið
með fingrinum til að
tryggja að nálin hafi
farið alla leið.

Losaðu skothylkið frá
stungustaðnum. Haltu
við slöngusettið með
hinni hendinni.

Skref 9

Skref 10

Dragðu nálina varlega
úr slöngusettinu.

Brjóttu nálina saman
áður en þú setur hana í
sérstakt ílát fyrir nálar.

Infusion Set & Reservoir

Skref 5

Ráðlagður skammtur til
að fylla plástnálina:
0,3 ein. fyrir 6 mm nál
0,5 ein. fyrir 9 mm nál

Sjá kafla 5 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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AÐ TENGJAST DÆLUNNI

Að setja upp Silhouette® slöngusett

Vinsamlega skoðaðu blaðsíðu 16 ÁÐUR EN ÞÚ
BYRJAR á þessum kafla.
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Skref 1

Skref 2

Opnaðu festinguna á
Sil-Serter®
skotpennanum.

Settu endann
á Silhouette®
slöngusettinu í
skotpennann.

Skref 3

Skref 4

Fjarlægðu hlífðarplastið
af nálinni. Fjarlægðu
einnig efri filmuna af
plástrinum.

Dragðu Sil-Serter®
skototpennan aftur
svo hann sé tilbúinn til
stungu.

Sjá kafla 5 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni

Skref 6

Settu skotpennan að
stungustað í ca. 30°
halla frá líkamanum.

Framkvæmdu
stunguna með því að
þrýsta á hvíta takkann.

Skref 7

Skref 8

Opnaðu festinguna á
skotpennanum til að
losa slöngusettið frá
pennanum.

Losaðu nálina frá
líkamanum með því
að þrýsta á hliðarnar á
slöngusettinu.

Skref 9

Skref 10

Fjarlægðu restina af
plastfilmunni og límdu
slönguendann við
líkamann.

Tengdu slöngusettið
við endann sem nú er
áfastur líkamanum.
Ráðlagður skammtur til
að fylla plastnálina er
0,7 einingar.

Sjá kafla 5 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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Infusion Set & Reservoir

Skref 5

AÐ TENGJAST DÆLUNNI

Að fylla forðahylki og slöngusett

Hér sérðu skref fyrir skref hvernig á að koma
forðahylkinu í dæluna og fylla slöngusettið af
insúlíni.
Vinsamlega lestu textann hér fyrir neðan
áður en þú ferð eftir leiðbeiningum á næstu
blaðsíðu.
Til að fylla Quick Set® og Silhouette®
slöngusettin:
• vertu viss um að slöngusettið sé ekki tengt við
líkamann.
• sjáðu til þess að búið sé að fylla forðahylkið.
• þegar forðahylkið hefur verið fyllt, tengdu
slöngusettið við og fylltu það með insúlíni.

Til að fylla á Sure-T(Easy-Set)™ slöngusett:
• sjáðu til þess að búið sé að fylla á forðahylkið
og fylla slöngusettið áður en stungan er
framkvæmd.
• framkvæmdu stunguna samkvæmt
leiðbeiningum að ofan
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AÐ TENGJAST DÆLUNNI

Að fylla slöngusettið fyrir notkun

Reservoir:
Forðahylki
undir insúlín

Skref 7

Til að fylla
slönguna

Infusion Set & Reservoir

Skref 1

ACT

ACT

Skref 2

Skref 8

Haltu inni Act
þangað til þú
sérð dropa

ACT

ACT

Skref 3

Spóla til baka
ACT

Skref 9

Er dropi á enda
slöngunnar?
ACT

Skref 4

Bíðið meðan
spólað er til
baka

Skref 10

Tendu sett við
líkamann
ACT

ACT

Skref 5

Settu forðahylkið
í forðahólfið og
festu það (klikk)
ACT

Skref 6

Ertu aftengd/ur?

Skref 11
Notaðu
til
að finna rétt
insúlínmagn fyrir
plastlegginn og
staðfestu með ACT

Skref 12
ACT

ACT

Sjá kafla 5 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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Basal og Bolus insúlíngjöf

Að þekkja Basal og Bolus insúlíngjöf.
The Paradigm® Veo™ insúlíndælan
gefur þér möguleika á að stilla
mismunandi skammt af Basal insúlíni
(grunnur) yfir daginn. Basal insúlín
er stöðugur skammtur insúlíns sem
tryggir þér insúlín dag og nótt þegar
þú ert ekki að neyta fæðu. Þegar þú
stundar hreyfingu getur þú minnkað
grunnskammtinn svo minni hætta sé á
blóðsykurfalli. Í veikindum er hægt að
auka grunnskammtinn svo minni hætta
sé á því að blóðsykurinn verði of hár.
Með Paradigm® Veo™ insúlíndælunni
gefur þú þér Bolus insúlín (matar- og
leiðrétingainsúlín) í samræmi við
kolvetnaskammtinn sem þú ætlar að
neyta. Þú getur einnig lækkað of háan
blóðsykur með því að gefa þér Bolus
insúlín (leiðréttinga-Bolus).

Basal rate
Bolus
7U
5U
4U
0.60 U/h

00:00

Basal grunnur

Líkaminn þarf á insúlíni
að halda til að halda
blóðsykrinum í jafnvægi á
milli mála og á nóttunni.

Læknir þinn mun leiðbeina þér með
hvaða skammtar henta þér.

24
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1.00 U/h

0.60 U/h

20:00

00:00

Matar/leiðréttinga Bolus
Insúlín til að mæta
insúlínþörf með mat og
þegar blóðsykur er of hár.

Basal & Bolus

Aukið frelsi með insúlíndælu

Að læra um Basal og Bolus
Það sem þú lærir í þessum kafla:
• Að stilla Basal hlutfall á hvern klukkutíma
• Insúlínupptaka líkamans
• Insúlínhlutfall á móti kolvetnamagni
• Blóðsykurviðmið

The Paradigm® Veo™ sýnd með bláu útliti
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Flýti Bolus (Express Bolus)

Að gefa
Flýti Bolus

Skref 1
Ýttu á
á dælunni (ýttu
þrisvar sinnum á ACT ef Bolus
Wizard er virkur).

Skref 2
Notaðu örvarnar
til að
stilla insúlíngjöf, ýttu svo á
ACT .

Skref 3
Insúlíndælan gefur þér strax
umbeðið insúlínmagn.

Að hætta við
insúlíngjöf (stöðva
tímabundið)

Skref 1
Varúð: Bæði BOLUS og BASAL
insúlín hafa verið stöðvuð.
Ekkert insúlín fer í gegnum
dæluna þegar valið hefur
verið SUSPEND.

Skref 2
Þegar valið er RESUME hefst
einungis Basal insúlín gjöf.
Allri Bolus gjöf hefur verið
hætt.

26
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Að stilla Basal grunn

Skref 1
Veldu Basal SET UP frá Basal
valmyndinni og ýttu á ACT .

Skref 2
Veldru SET/EDIT Basal frá
“Basal SET UP” valmyndinni
og ýttu á ACT .

Skref 3

Byrjaðu að stilla Basal RATE 1
og ýttu
með því að nota
á ACT .

Skref 4

Þegar þú hefur fundið réttan
skammt fyrir Basal RATE 1
velur þú ACT til að samþykkja.

Skref 5

Til að stilla Basal RATE 2
endurtekur þú skref 3 og 4. Ef
þú velur að hafa aðeins eina
Basal stillingu velur þú
ACT og ferð í Basal rate review.

Skref 6
Mundu að yfirfara 24 tíma
heildar insúlínskammtinn
þinn.

Sjá kafla 4, 6 og 7 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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Basal & Bolus

Basal insúlín er stillt fyrir hvern
klukkutíma fyrir sig og fer
hlutfallið eftir athöfnum og
hreyfingu þinni yfir daginn.

AUKIÐ FRELSI

Basal yfirlit (Basal Review)

Mikilvægt er að skoða vel Basal
stillingarnar í Basal rate review:

Skref 1

Til að skoða BASAL
STILLINGAR veldu
“Basal REVIEW” frá Basal
valmyndinni og veldu ACT .

Skref 2
til að
Notaðu
skoða insúlínmagn og
tímasetningar.

28
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Tímabundinn grunnur (Temporary Basal)

Nú hefur þú stillt Basal grunn sem
hentar daglegum þörfum þínum.
En þegar þú hreyfir þig, ert veik/ur
eða annað óvænt sem hefur áhrif
á blóðsykurinn getur þú breytt
Basal grunni þínum tímabundið.
Þú velur hve lengi og hve mikið þú
vilt lækka eða hækka grunninn.

Sem dæmi: minnkaðu Basal
insúlínið niður í 50% í 1
klukkustund ef þú ferð í göngutúr
með hundinn.

Skref 1
Veldu Basal SET UP frá Basal
valmyndinni og ýttu á ACT .

Skref 2

Veldu tímann með því að
nota .

Skref 3
Staðfestu með

ACT

.

Basal & Bolus

Að velja Tímabundinn
grunn

Skref 4
Veldu TEMP Basal með
og veldu ACT . Bæði er hægt
að stilla breytinguna sem
prósentur af heildarskammti
eða insúlíneiningar.

Skref 5
Á grunnskjánum ætti að
birtast tómur hringur sem
gefur til kynna að stillingin
sé virk.

Að afturkalla
Tímabundinn grunn

Veldu CANCEL TEMP BASAL
frá Basal valmyndinni og
veldu ACT .

Sjá kafla 4, 6 og 7 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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Að stilla áminningu um insúlíngjöf
(Missed Bolus Reminder)
Áminning um insúlíngjöf:
Þegar stillingin er virk: þá minnir insúlíndælan
þig á að borða eða gefa þér insúlín innan ákveðins
tímabils. Ef þú hefur ekki gefið þér Bolus innan
þess tíma sem þú hefur valið þá kemur á skjáinn
og ACT til að
MISSED Bolus aðvörun. Veldu
hreinsa aðvörunina af skjánum.
Að setja, eyða, og skoða Bolus áminningu:
Þú verður að virkja Missed Bolus Reminder til að
geta sett, eytt og skoðað valmöguleikana.

Ath: Áminning um

insúlíngjöf er ekki
virku þegar þú færð
insúlíndæluna frá
framleiðanda.

Farðu í Bolus valmyndina
Bolus MENU
Bolus Setup
Missed Bolus Reminder
		
Off
		
On/Set

Að virkja áminningu
Þú getur valið fjóra möguleika af
áminningu um insúlíngjöf.

Ef þú velur sama Start Time
(upphafstíma) og End Time
(endatíma), færðu ein skilaboð um
áminningu um insúlíngjöf á 24
tímabili. Ef þú velur að áminningu
um insúlíngjöf eigi að hefjast
fyrir núverandi tíma, færðu ekki
áminningu um insúlíngjöf fyrr en
daginn eftir.
30
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1. Veldu MISSED Bolus
REMINDER (áminning um
insúlíngjöf ) valmöguleikann.
Grunnskjár> Bolus > Bolus
Setup > Missed Bolus
Reminder
2. Veldu On/Set, og veldu
síðan ACT .

Skref 1
Veldu Add Reminder (bæta
við áminningu) frá MISSED
Bolus REMINDER valmyndinni
og veldu ACT .

Skref 2
Þá mun valtíminn blikka.
Veldu byrjunartímabilið og
veldu ACT .

AUKIÐ FRELSI

Skref 3
Eftir að upphafstímabilið
(Start Time) er valið blikkar
lokatímabilið (End Time).
Veldu hvenær tímabilið á að
enda með ACT .

Skref 1
Veldu Delete Reminder (eyða
áminningu) frá MISSED Bolus
REMINDER valmyndinni og

Skref 2
Í DELETE REMINDER (eyða
áminningu) valmyndinni,
veldu þá áminningu sem þú
vilt eyða og veldu ACT .

Að skoða áminningar

Þú getur sett upp allt að fjórar bolus
áminningar.

Skref 1
Veldu Review Reminders
(skoða áminningu) frá MISSED
Bolus REMINDER valmyndinni
og veldu ACT .

Skref 2
Skoðaðu Missed Bolus
reminders stillingarnar þínar.
Veldu Exit þegar þú ert búin.

Sjá kafla 4, 6 og 7 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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Basal & Bolus

Að afturkalla
áminningu

AUKIÐ FRELSI

Bolus Wizard valmöguleiki

Bolus Wizard framkvæmir alla útreikninga sem
þú þarft á að halda þegar þú neytir matar eða ef
blóðsykurinn er yfir eðlilegum mörkum með því
að:
• Reikna út leiðréttinga-Bolus þegar
blóðsykurinn er of hár.
• Reikna út máltíðar-Bolus þegar þú hefur sett
inn það kolvetnamagn sem er í fæðunni sem
þú ætlar að neyta.

Áður en þú notar Bolus Wizard skalt þú að skoða
leiðbeiningar hér að neðan og finna eftirfarandi
upplýsingar í samráði við lækni og hjúkrunarfólk:
• Kolvetnisstuðul (Carb Ratio). Hve mikið
af kolvetni getur þú neytt á móti hverri
insúlíneiningu.

ATH: Þú gætir þurft mismunandi mikið insúlín
fyrir mismunandi máltíðir og á mismunandi
tímum dagsins. Ekki er mælt með að Bolus
Wizard sé notaður á meðan æfingu/hreyfingu
stendur.
• Insúlínnæmni (Ins Sensitivity). Þessi stuðull
segir til um hve mikið blóðsykurinn lækkar við
hverja einingu af insúlíni.

ATH: Næmni þín fyrir insúlíni getur verið
mismunandi yfir daginn.
• Kjörgildi blóðsykurs (BG Target). Þú velur
efra og neðra gildi. Þitt markmið er að halda
blóðsykrinum á milli efri og neðri marka.
• Timi virks insúlíns (Active Ins Time).
Sá tími sem insúlín hefur virk áhrif til
blóðsykurlækkunar í líkamanum frá síðustu
insúlíngjöf.

Viðvörun
• Ef þú veist ekki ofangreind gildi
þá skaltu ekki reyna að nota Bolus
Wizard nema í samráði við lækni.
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Að stilla Bolus Wizard

Hér sérðu leiðbeiningar til að
stilla Bolus Wizard. Fylgdu
leiðbeiningum skref fyrir skref.

Skref 1
Þegar þú ert á valskjánum
velur þú Bolus og ýtir á ACT .

Skref 2
Frá Bolus valmyndinni velur
þú Bolus SET UP (bolus
uppsetning) og ýtir á ACT .

Frá Bolus SETUP (bolus
uppsetning) valmyndinni
velur þú Bolus WIZARD SETUP
og ýtir á ACT .

Skref 4

Frá Bolus WIZARD SET UP
(uppsetning Bolus Wizard)
valmyndinni velur þú EDIT
SETTINGS (breyta stillingum)
og ýtir á ACT .

Skref 5

Frá Bolus WIZARD ON/OFF
valmyndinni velur þú ON og
ýtir á ACT ,
Nú þarftu að setja inn þær
upplýsingar sem þú færð hjá
lækninum þínum.

Að yfirfara stillingar

Ávallt skal fara yfir þær
stillingar sem voru valdar
með því að fara inn
í yfirlit stillinga REVIEW
SETTINGS (skoða stillingar)
valmöguleikann.
Sjá kafla 6 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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Skref 3

AUKIÐ FRELSI

Að nota Bolus Wizard

Með Bolus Wizard getur þú:

Skref 1
Ýttu á ACT þrisvar sinnum til að
fara inn í Bolus Wizard.

• Leiðrétt of háan blóðsykur: settu
aðeins inn blóðsykurgildið.
• Gefið þér matar-Bolus: settu
aðeins inn kolvetnisinnihald í
fæðunni.

Skref 2
til að velja
Notaðu
BLOOD GLUCOSE mmol/l
(blóðsykurgildi) og ýttu á ACT .

• Sameinað bæði (matar og
leiðréttinga Bolus): settu
inn bæði blóðsykurgildi og
kolvetnisinnihald.

Skref 3
til að velja MEAL
Notaðu
CARBOHYDRATES (kolvetni
máltíðar) og ýttu á ACT .

• Dæmi: blóðsykurgildi 7,1 og 40
gr. kolvetni

Skref 4
Notaðu
til að skoða það
sem þú hefur valið ACT .

* Virkt insúlín í líkamanum er
dregið frá insúlínskammtinum
sem Bolus Wizard stingur upp
á til að forðast sykurfall
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*

Ef þú ákveður að lagfæra
upplýsingar sem þú hefur
til
sett inn skaltu nota
að endurstilla. Veldu ACT
til að staðfesta og virkja
insúlínskammtinn.

AUKIÐ FRELSI

Að tengja Bayer blóðsykurmæli við Paradigm®
Veo™ insúlíndæluna
Að nota Bolus Wizard með Bayer
CONTOUR® LINK blóðsykurmæli:
• Ef þú notar CONTOUR®
LINK blóðsykurmæli verða
niðurstöðurnar sjálfkrafa
sendar þráðlaust í Paradigm®
insúlíndæluna.

Skref 1
Frá UTILITIES
(hjálparstillingar) valmyndinni
velur þú METER OPTIONS
(blóðsykurmælir) og ýtir á ACT .

Skref 2

Frá METER OPTION
(blóðsykurmælir) valmyndinni
“ON” og ýtir á ACT .
velur þú

Skref 3

Basal & Bolus

Frá METER ID (serial númer)
valmyndinni velur þú
“ADD ID” og ýtir á ACT .

Skref 4

Settu inn SERIES
NUMBER* (serial númer)
á Bayer Contour Link
blóðsykurmælinum og ýttu
á ACT eftir að númerið hefur
verið slegið inn.

* Serial númerið er á bakhlið
Bayer CONTOUR® mælinum.

Þegar þú notar Bayer
CONTOUR® LINK mælir með
Bolus Wizard er hver mæling
notuð sem blóðsykurgildi fyrir
Bolus wizard í 15 mínútur eftir
hverja mælingu.
Nánari upplýsingar er að
finna í bæklingi sem fylgir

Sjá kafla 6 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni

35

AÐ HAFA STJÓRNINA

Samfelld blóðsykurmæling (Constant Glucose
Monitoring)
Rauntíma blóðsykurmælingar veita þér innsýn
og betri árangur í blóðsykurstjórnun þinni.
Auðveldara er að fylgjast með sveiflum í blóðsykri:
• Samfelld blóðsykurmæling gefur þér
heildarmynd af blóðsykurgildum þínum allan
sólahringinn.
• Myndrit sýnir blóðsykurinn þinn 3, 6, 12, eða
24 klukkutíma aftur í tímann og gefur þér skýra
sýn á blóðsykurgildi þín.
• Aðvaranir - mismunandi tegundir af
aðvörunarhljóðum gera þér viðvart svo
þú getir fyrirbyggt sykurfall eða of háan
blóðsykur.

Betri skilningur á sykursýki þinn með samfelldri
blóðsykurmælingu:
Það er aðeins með skýrri mynd af
blóðsykurgildum þínum sem þú getur gert
lagfæringar á meðferð þinni á öruggan hátt.
Þegar þú notar MiniLink™ sendi og stöðuga
blóðsykurmælingu (Sensor) mælir Paradigm®
Veo™ insúlíndælan blóðsykurinn á 5 mínútu fresti,
samtals 288 skipti á sólahring. Þú getur alltaf
skoðað síðustu blóðsykurg á hverjum tíma. Þetta
getur sparað marga blóðsykurstrimla því þú þarft
að mæla þig sjaldnar.
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CGM

Að ná stjórn á sykursýkinni

Að skilja kostina við samfellda
blóðsykurmælingu.
Það sem þú þarft að hafa í næsta kafla:
• MiniLink™ sendir
• Sykurnema (Sensor)
• Sen-Serter® innskotspenna
• Bayer CONTOUR® LINK blóðsykurmæli
• Paradigm® Veo™ insúlíndælu
www.medtronic-diabetes.co.uk/cgm

Paradigm® Veo™ insúlíndælan sýnd í svörtu

MiniLink™ & Sensor
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Að hefja notkun á sykurnema (Sensor)

Þvoðu hendur þínar vandlega áður en þú byrjar.
Þú þarft að hafa eftir farandi við hendina:
• Sykurnema sem er við stofuhita
• Sen-Serter® innskotspenna
• Plástur (IV 3000)
Veldu staðsetningu fyrir sykurnema. Veldu stað
sem er laus við hnúða, skrámur eða tattoo.
Mundu að þrífa húðina vel fyrir stungu
Notaðu Sen-Serter® innskotspennann til að skjóta
sykurnemanum í 45°/60° halla undir húðina.

Aðvörun:
• Vertu viss um að sykurneminn sé
kominn alla leið undir húðina. Farðu
mjög varlega þegar þú framkvæmir
stunguna.
• Eftir stungu skal bíða í 5-15 mínútur
áður en sensorinn er notaður.
38
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Að festa sykurnema (Sensor) við líkamann

Skref 1

Skref 2

Skref 3

Festu sykurnemann við SenSerter® pennann. Passaðu að
sykurneminn sé vel festur við
pennann.

Nú skaltu hlaða Sen-Serter®
pennann með því að þrýsta
endanum niður.

Þegar þú heyrir klikk er penninn
hlaðinn. Fjarlægðu efra lagið á
plasfilmunni.

Step 6

Skref 5

Skref 6

Fjarlægðu plasthettuna
frá nálinni.

Staðsettu Sen-Serter® pennan
við húðina.

Þrýstu á hvíta takkann efst á
innskotspennanum.

Skref 7

Skref 8

Skref 9

Renndu Sen-Serter® pennanum
aftur, haltu með hinni hendinni
við sykurnemann.

Dragðu nálina varlega aftur
svo hún losni frá. Haltu
sykurnemanum flötum að
líkamanum svo hann færist ekki
úr stað.

Fjarlægðu neðri plastfilmuna
og límdu sykurnemann við
líkamann svo hann sé stöðugur.

CGM

Skref 4

Sjá kafla 8 og 9 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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Að hefja notkun á sykurnema (Sensor)

1. Að hefja notkun með sykurnema

2. Að grunnstilla sykurnema

Þegar sykurneminn hefur verið festur undir húð:

2 klukkustundum síðar ætti METER BG NOW
(mældu blóðsykur núna) viðvörunarhljóðið að
og svo ACT
heyrast; fjarlægðu viðvörunina með:

• Bíddu í 5-15 mínútur; þetta er sá tími sem
sykurneminn þarf til að tengjast líkamsvökva.
• Fjarlægðu MiniLink sendinn frá hleðslutækinu:
það mun blikka grænt ljós. Bíddu í 1 mínútu.

• Mældu blóðsykurinn og skráðu gildið inn í
dæluna (nema að þú sért með blóðsykurmæli
sem sendir gildið sjálfkrafa).

• Tengdu MiniLink sendinn við sykurnemann;
aftur á að blikka grænt ljós á MiniLink sendinum.
Ef svo er gengur allt eftir áætlun.

• ACT >Main Menu>Sensor>Enter BG> Notaðu
til að setja inn blóðsykurgildið og veldu ACT

• Ýttu á ACT > Main Menu>Sensor>Link to
Sensor>New Sensor

• Nú ættu blóðsykurmælingar að hefjast. Eftir
um 15 mínútur ættir þú að sjá fyrstu merki um
blóðsykurmælingar á línuritinu á dælunni.

• ACT > Sykurneminn er tilbúinn eftir 2 klst

3. Að stilla af sykurmæli og
insúlíndælu (Sensor Calibration)
Þú þarft að mæla blóðsykurinn aftur innan
6 klukkutíma. Eftir það verður að mæla
blóðsykurinn á 12 klukkustunda fresti til að stilla
af insúlíndælu og blóðsykurgildi þitt.

Aðvörun:
• NOTAÐU ALLTAF sama blóðsykurmæli
• MÆLDU BLÓÐSYKURINN þegar
blóðsykurinn er stöðugur.
• EKKI MÆLA BLÓÐSYKUR ef þú hefur
nýlega neytt matar, rétt eftir hreyfingu
eða þegar þú veist að sveiflur eru á
blóðsykrinum.
• MUNDU AÐ MÆLA BLÓÐSYKUR áður
en þú ferð að sofa því annars gætir þú
þurft að vakna um nóttina.
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AÐ HAFA STJÓRNINA

Helstu aðvaranir
Að skrá blóðsykurgildi í
insúlíndæluna.

Insúlíndælan pípar til að aðvara þig.
Skilaboð munu birtast á skjánum
og næsti skjár á eftir mun sýna
hvernig á að bregðast við.
og svo
Ýttu á
aðvörunina.

ACT

til að fjarlægja

> Main Menu > Sensor >
til að
Enter BG > Notaðu
setja inn blóðsykurgildi og
staðfestu með ACT .

Insúlíndælan hefur misst
samband við sykurnemann.
Til að ná sambandi við
sykurnemann aftur velur þú: >
Sensor > Link to Sensor > Find
lost sensor.

Insúlíndælan nær ekki
að mæla sykurgildi úr
líkamsvökvanum

Mældu blóðsykurinn og settu
aftur inn blóðsykurgildi.

Eftir tvær villuviðvaranir

Farðu vel yfir insúlíndælu,
sykurmæli og MiniLink sendi.
Ef þú sérð ekki hvað farið
hefur úrskeiðis er best að
skipta um sykurnema.

CGM

Aðvaranir

Sjá kafla 8 og 9 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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AÐ HAFA STJÓRNINA

Blóðsykurgröf

Gefur þér kost á að skoða
blóðsykurgildi þín myndrænt.
• 3, 6, 12 eða 24-klukkutíma gröf.

3 - klukkutíma graf
Veldu
til að sjá 3
klukkutíma graf. Til að skoða
blóðsykurgildi á 5 mín.
millibili notar þú niður örina
til að skoða grafið nánar.
Til að skoða 6, 12 og 24
klukkutíma grafið notar þú
upp örina

6 - klukkutíma graf

Til að sjá blóðsykurgildi þín á
10 mín fresti notar þú niður
til að skoða grafið.
örina

12 - klukkutíma graf

Til að sjá blóðsykurgildi þín á
10 mín fresti notar þú niður
til að skoða grafið.
örina

24 - klukkutíma graf

Viðvörun:
• Blóðsykurgildi þín eru mæld
í millifrumuvökva

• Það mun ekki gefa

nákvæmlega sömu gildi og
ef þú mælir þig með blóði
úr fingri. Það er eðlilegt.
• Mældu alltaf blóðsykurinn
með blóðsykurmæli áður
en þú leiðréttir eða stillir
insúlíndæluna af.
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Til að sjá blóðsykurgildi þín á
20 mín fresti notar þú niður
til að skoða grafið.
örina

AÐ HAFA STJÓRNINA

Að lesa úr grafinu

Öll gröf sýna blóðsykurmörkin,
bæði efri og neðri mörk - línurit
sem tákna blóðsykurgildi upplýsingatexta og lóðrétta línu
fyrir miðju.

Blóðsykurgildi

Gefur til kynna
að blóðsykurinn
hefur farið yfir17.2
mmol/L
Upplýsingar sem
sýna valinn tíma,
tegund af grafi
og blóðsykurgildi
(ef grafið er
skoðað sést
blóðsykurgildið
aftur í tímann).

Efri mörk sem
eru stillt á
10.6 mmol/L

Í hvert skipti
sem þú gefur
Bolus kemur
það fram á
þessari línu.

Þessi bendill (lína) blikkar og sýnir
viðkomandi tíma sem valinn er og
hvert blóðsykurgildið er á þeim
tíma.

CGM

Lægri mörk
sem eru stillt á
3.2 mmol/L

Þegar þú skoðar graf sérðu að bendillinn blikkar hægra megin á skjánum.
Það eru 3 hök á línunni sem sýna 5, 10, og 15 mmol/L. Í þessari stöðu sést
nýjasta blóðsykurmælingin. Tíminn á upplýsingahlutanum passar þá við
tímann efst á skjánum.
Þegar þú færir bendilinn til vinstri sérðu fyrri mælingar og orðið
"History" birtist. Tíminn á upplýsingahlutanum breytist í þann tíma sem
blóðsykurmælingin var gerð eða ástæðu þess að engin mæling var
framkvæmd.

Sjá kafla 8 og 9 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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AÐ HAFA STJÓRNINA

Aðvaranir (Alerts)

Gefur þér kost á að velja þær
aðvaranir sem þú óskar.

Að virkja aðvaranir:

Blóðsykuraðvörun pípir þegar
blóðsykurgildi þitt fer út fyrir
þau mörk sem þú hefur stillt fyrir
dæluna.
Til að virkja þennan möguleika
þarftu að velja EDIT SETTINGS
skjáinn (breyta stillingum).

Skref 1

Frá aðal valmyndinni veldu
"SENSOR" og ýttu á ACT .

Skref 2

Frá SENSOR valmyndinni
veldu ”EDIT SETTINGS” og
ýttu á ACT .

Skref 3

Frá EDIT SETTINGS
valmyndinni veldu
“GLUCOSE ALERTS: OFF”
(glúkósa aðvaranir) og ýttu
á ACT .

Skref 4

Frá GLUCOSE ALERTS
“ON”
valmyndinni veldu
og ýttu á ACT .
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AÐ HAFA STJÓRNINA

Blóðsykurmörk (Glucose Limits)

Gefur þér möguleika á að stilla efri
og neðri blóðsykurmörk.

Skref 1

Frá "SENSOR" valglugganum
veldu “EDIT SETTINGS”
(breyta stillingum) og ýttu
á ACT .

Skref 2

Frá EDIT SETTINGS
valmyndinni veldu
“GLUCOSE LIMITS” (glókósa
mörk) og ýttu á ACT .

Skref 3

Til að velja þín lægri
blóðsykurmörk notar þú
til að setja viðeigandi tölu inn.
Staðfestu með því að velja ACT .

Skref 4

Til að velja þín efri
blóðsykurmörk notar þú
til að setja viðeigandi tölu inn.
Staðfestu með því að velja ACT .

Skref 5

Nú hefur þú valið
blóðsykurmörk númer
1. Nú getur þú sett inn
blóðsykurmörk númer 2.
Staðfestu með ACT .

Sjá kafla 8 og 9 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni

CGM

FLEIRI BLÓÐSYKURMÖRK
Til að stilla annað tímabil
fyrir blóðsykurmörk eru
skrefin að ofan endurtekin
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AÐ HAFA STJÓRNINA

Fyrirbyggjandi aðvörun (Predictive Alerts)

Fyrirbyggjandi aðvörun lætur þig
vita áður en þú ferð í sykurfall
eða færð of háan blóðsykur.
Insúlíndælan metur hvort
blóðsykurinn heldur áfram að falla
miðað við fyrri mælingar.

Til að velja fyrirbyggjandi aðvörun:
Skref 1

Veldu PREDICT ALERT
(fyrirbyggjandi aðvörun)
frá EDIT SETTINGS (breyta
stillingum) valmyndinni, ýttu
svo á ACT .

Skref 2
Veldu ON, ýttu svo á

ACT

.

Að setja upp efri og neðri blóðsykurviðmið:
Skref 1

Veldu Low Time Sensitivity
(aðvörunartími áður en neðri
mörkum er náð), ýttu svo á
ACT .

Skref 2

Veldu High Time Sensitivity
(aðvörunartími áður en efri
mörkum er náð), ýttu svo á
ACT .
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AÐ HAFA STJÓRNINA

Viðvörun vegna blóðsykurbreytinga (Rate of
Change Alerts)

Blóðsykur fellur hratt (Fall Rate):
þegar blóðsykur fellur hraðar en
blóðsykurgildin sem sem sett hafa
verið inn í insúlíndæluna.
Blóðsykur rís hratt (Rise Rate):
þegar blóðsykur rís hraðar en
blóðsykurgildin sem sem sett hafa
verið inn í insúlíndæluna.

Að setja upp viðmið á blóðsykurbreytingum:
Skref 1

Veldu RATE ALERTS
(viðvörun) þegar þú ert í EDIT
SETTINGS (breyta stillingum)
valmyndinni og ýttu á ACT .

Skref 2

Veldu Fall Rate Limit
(blóðsykurfallhraði) , ýttu svo
á ACT .

Skref 3

Veldu hve hratt blóðsykurinn
þarf að falla til að
insúlíndælan sýnir viðvörun

Step 4

Veldu Rise Rate Limit
(blóðsykurhækkun), ýttu svo
á ACT .

CGM

Viðvörun vegna blóðsykurbreytinga
lætur þig vita þegar blóðsykurgildin
breytast hraðar en þau
blóðsykurviðmið sem hafa verið
stillt á insúlíndælunni.

Step 5

Veldu hve hratt blóðsykurinn
þarf að hækka til að
insúlíndælan sýnir viðvörun

Sjá kafla 8 og 9 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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AÐ HAFA STJÓRNINA

Insúlíngjöf stöðvuð við sykurfall (Low Glucose
Suspend)
Tilgangur

Stillingar

• Að hjálpa sjúkum sem eru hæddir við
blóðsykurfall eða að finna ekki einkenni
blóðsykurfalls.

• Stillingar: On/Off
• Sjúklingurinn þarf að virkja aðgerðina svo
hún verði virk.

• Valmöguleikinn um að stöðva insúlíngjöf
er öryggisaðgerð sem getur hjálpað
öllum sykursjúkum á insúlíndælumeðferð.
Þegar valmöguleikinn er virkur þá gefur
insúlíndælan viðvörun þegar blóðsykurinn
fer undir fyrirfram sett viðmið og stöðvar allt
insúlínrennsli til líkamans.

• Möguleg blóðsykurviðmið: 2.2 – 21.6 mmol/L.

• Ef sjúklingur grípur ekki inní ferlið verður
insúlíndælan aftur virk eftir 2 klukkustundir.
Eftir það mun hún virka eðlilega ef
blóðsykurinn helst í jafnvægi.
• Þessi valmöguleiki dregur úr hættunni á
sykurfalli og alvarleika þess.
• EKKI til að koma í veg fyrir sykurföll.
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• Stöðvar allt insúlín í 2 klukkustundir.
• Ef sykurnemi nemur ennþá lágt blóðsykurgildi
4 klukkustundum eftir að insúlíndælan hefur
verið endurræst, mun insúlíndælan aftur
stöðva allt insúlínrennsli til líkamans.
• Ef þú hreinsar út aðvörunina og
blóðsykurgildið er enn fyrir neðan stillt gildi
fyrir öryggisaðvörun eftir 10 mínútur gefur
dælan merki og stöðvar allt insúlín frá dælunni.
• Þrátt fyrir að insúlíndælan hafi stöðvað
insúlínrennsli, virka allir aðrir valmöguleikar í
dælunni.

AÐ HAFA STJÓRNINA

Samspil Paradigm® Veo™ insúlíndælu og samfelldrar
blóðsykurmælingar minnka blóðsykursveiflur

Hvað gerist þegar insúlíngjöf er
stöðvuð?
Insúlíngjöf stöðvuð
í 2 klukkustundir

Insúlíngjöf hefst
aftur

Blóðsykurgildi - mmol/L

8.3

5.6
Target
zone
2.8

1

2

1
2

Tímabil

06:00

07:00

08:00

Insúlíngjöf stöðvuð í 2 klukkustundir
Insúlíngjöf hefst aftur

**Dæmið er eingöngu til útskýringa

Þú BREGST EKKI VIÐ aðvörun

Þú BREGST VIÐ viðvörun

Insúlíndælan stöðvar insúlíngjöf og
birtir eftirfarandi skilaboð:
“I have diabetes, call for emergency assistance.”

Ræsir Insúlíngjöf (Basal) að nýju eða
lætur dæluna stöðva insúlíngjöf

Insúlíngjöf stöðvast í tvær
klukkustundir

Ekkert er aðhafst, Insúlíngjöf stöðvast í
tvær klukkustundir

Eftir tvær klst. hefst Basal gjöf að nýju

Eftir tvær klst. hefst Basal gjöf að nýju

Ef blóðsykur er enn lágur eftir 4 klst.
stöðvar dælan insúlíngjöf að nýju

Ef blóðsykur er enn lágur eftir 4 klst.
stöðvar dælan insúlíngjöf að nýju

ATH: Hægt er að afturkalla stöðvun insúlíngjafar hvenær sem er.
Sjá kafla 8 og 9 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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CGM

AÐVÖRUN UM OF LÁGAN BLÓÐSYKUR

AÐ HAFA STJÓRNINA

Að vista upplýsingar um viðburð (Capture
Events)
Insúlíndælan getur safnað og
geymt upplýsingar:
• Blóðsykurmælingar
• Hve mikið insúlín er notað
• Hve mikið kolvetni er borðað
• Æfingar og hreyfingu

Að virkja Capture Event valmöguleikann:
Skref 1

Farðu í CAPTURE EVENT ON/
OFF (vista viðburð) skjáinn:
Main > Utilities.
Ýttu svo á ACT .

Hægt er að senda þessar
upplýsingar í tölvuna þína í
gegnum Medtronic CareLink™
Personal hugbúnaðinn.

Skref 2

Veldu Capture option
(viðburða valmöguleiki) í
valmyndinni og ýttu á ACT .

Skref 3
Veldu ON, ýttu svo á

Leiðbeiningar um það hvernig
á að setja inn upplýsingar um
hreyfingu eru hér til hliðar. Það
er mikilvægt að færa upplýsingar
samviskusamlega inn. Alltaf skal
skrá upplýsingar inn í byrjun eða
lok hreyfingar.

ACT

.

Fylgdu leiðbeiningum að neðan til að vista hreyfingu
Skref 1

Veldu CAPTURE EVENT (vista
viðburð) frá aðalvalmyndinni:
Main > Capture Event.

Skref 2

Veldu EXERCISE MARKER
(merking fyrir hreyfingu).

Skref 3

Þú færð skilaboð um
það hvort þú viljir vista
upplýsingar um hreyfingu.
Veldu Yes og ýttu á ACT .
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AÐ HAFA STJÓRNINA

Að nýta upplýsingar úr Capture Event

Til að nýta þá möguleika sem
CAPTURE EVENT MARKERS (vista
viðburðamerkingu) býður upp á
skaltu fylgja sömu leiðbeiningum og
í EXERCISE MARKER (merking fyrir
hreyfingu).
Þú getur notað eftirfarandi
möguleika:
Upplýsingar um blóðsykur: Nota skal
þennan möguleika ef CONTOUR® LINK
blóðsykurmælir er ekki notaður og
þú vilt:
• halda utan um upplýsingar um
blóðsykurmælingar, aðrar en þær
sem notaðar eru til að kalibrera
sykurnema.
• halda utan um upplýsingar
um blóðsykurmælingar þegar
sykurnemi er ekki notaður.
• halda utan um blóðsykurmælingar,
aðrar en þær sem notaðar eru fyrir
Bolus Wizard.

Til að skoða Capture Event sögu:
Skref 1

Farðu í CAPTURE EVENT (vista
viðburð) frá aðalvalmyndinni
og ýttu á ACT .
Main > Capture Event

Skref 2

Veldu HISTORY (yfirlit vistaðra
atburða), ýttu svo á ACT .

Skref 3

CAPTURE HISTORY skjárinn
sýnir vistuð atriði. Hvert atriði
sýnir dagsetningu, þann tíma
sem það vistað var, tegund
atburðar og aðrar upplýsingar
sem tengjast atriðinu.

CGM

Insulin Marker: til að setja inn
upplýsingar um insúlín sem gefið er
með insúlínpenna.
Meal Marker: til að setja inn
upplýsingar um kolvetnainntöku
ef þú ert ekki að nota Bolus Wizard
stillinguna.
Þú getur skoðað allt að tíu atriði sem
þú hefur vistað í insúlíndælunni.
Nýjasta atriðið er vistað efst í CAPTURE
HISTORY valmöguleikanum.
Sjá kafla 8 og 9 í Paradigm® Veo™ notendahandbókinni
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VIÐBÓTAR VALMÖGULEIKAR

CareLink™ hugbúnaður: Fyrir þig og heilbrigðisstarfsfólk til að auðvelda blóðsykurstjórnun þína
Síðasta púslið fullkomnar verkið

CareLink™ hugbúnaðurinn gefur þér heildarmynd af því hvernig þér gengur að halda blóðsykrinum í
jafnvægi. CareLink sameinar blóðsykursendi, blóðsykurmælinn, samfellda blóðsykurmælingu (sensor)
og Paradigm® Veo™ insúlíndæluna í eitt kerfi sem einstakt í sinni röð. CareLink Personal og CareLink
Pro hjálpa þér við blóðsykurstjórnun með því að gefa þér heildarsýn með gröfum, töflum og öðrum
upplýsingum sem auðvelt er að nýta sér.
Hvernig á að sækja upplýsingar og mata Medtronic CareLink Personal hugbúnaðinn með þeim
upplýsingum:
1. Nýskráning: Farðu á: http://carelink.minimed.com, ýttu á "sign up now" flipann og skráðu þig inn
2. Innskráning: Skráðu þig inn með því að nota notendanafnið og leyniorðið þitt
3. Lesa af: Veldu "upload" (lesa af ) flipann og fylgdu leiðbeiningum sem birtast á skjánum

Fyrir þig - CareLink™ Personal
• Þú lest upplýsingar úr insúlíndælu/mæli ef
með þarf gegnum internetið á mjög öruggu
vefsvæði (http://carelink.minimed.com)
• Hjálpar þér að skilja áhrif insúlíns, kolvetna og
hreyfingar á blóðsykurgildi þín.
• Hámarkar árangurinn í blóðsykurmeðferð
þinni. Þú munt skilja vandamál og þarfir þínar
mun betur

Fyrir heilbrigðisstarfsfólk CareLink™ Pro
• Læknirinn getur skoðað upplýsingarnar sem
þú hefur sett inn í gagnagrunninn í gegnum
CareLink Personal
• Hægt er að skoða upplýsingarnar á auðveldan
hátt svo læknir þinn geti náð betri tökum á
meðferð þinni.

2. Bayer CONTOUR®
LINK
blóðsykurmælirinn
– Þráðlausar og
nákvæmar mælingar
1. MiniLink™ sendir og
sykurnemi – Þráðlaust og
auðvelt í notkun

3. CareLink™
hugbúnaðurinn
– Upplýsingar
til að auðvelda
blóðsykurstjórnun

Paradigm® Veo™
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VIÐBÓTAR VALMÖGULEIKAR

Insúlíndælan þín

Insúlíndælur með mismunandi útlit.
Bleik Paradigm® Veo™ dæla með haust útliti; Blá Paradigm® Veo™ dæla með
loftbóluútliti

Hvaða útlit vilt þú?

Hér sérðu nokkrar
útgáfur af útliti
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Optional Extras

Paradigm® Veo™ - Mismunandi skinn límmiðar er í boði og 5 mismunandi litir.

PARADIGM® VEO™ INSÚLÍNDÆLAN

Til minnis
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