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Kafli 1

Inngangur
Þakka þér fyrir að velja Medtronic MiniMed sem félaga þinn í bættri stjórnun á sykursýki. Hvort sem
þú ert að byrja á dælumeðferð eða að fá nýja gerð af dælu, er það trú okkar að samsetning háþróaðrar
tækni og einfaldleika við að forrita dæluna muni skila góðum ávinningi við sykurstjórnunina.
Tilgangur þessarar handbókar er að hjálpa þér að skilja hvað felst í dælumeðferð og kynna fyrir þér
þær aðgerðir sem dælan hefur uppá að bjóða. Til þess að ná besta mögulega og jafnframt öruggum
árangri við notkun dælunnar ráðleggjum við þér að vinna náið með meðferðaraðilum þínum.
Dælan þín er útbúin á þann hátt að hún dælir stöðugt insúlíni í settu breytilegu magni til þess að
stjórna sykursýki hjá einstaklingum sem þurfa insúlín. Dælan dælir sjálfkrafa og stöðugt allan
sólarhringinn þeim grunni (basal) sem þú hefur valið. Hún bíður einnig uppá bolus gjafir til þess að
mæta insúlínþörf vegna fæðuinntektar og/eða hás blóðsykurs. Bolus Wizard möguleikinn getur svo
reiknað út hversu mikinn bolus þú þarft eftir þínum einstaklingsbundnu stillingum.

Aðgengi
Dælan og fylgihlutir hennar eru fáanlegir hjá Medtronic MiniMed og viðurkenndum dreifingaraðilum.
Umboðsaðili Medtronic MiniMed á Íslandi er Inter Medica. Sjá upplýsingar um fyrirtækið fremst í
notendahandbókinni.

Aðstoð
Starfsfólk Inter Medica er sérþjálfað í tækni dælunnar og getur svarað spurningum sem upp kunna að
koma um dæluna á dagvinnutíma. Heimasíða fyrirtækisins er www.medica.is og sími 564 5055.
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Neyðarútbúnaður
Hafðu alltaf með þér neyðarútbúnað til að tryggja að þú hafir allt sem þú þarft nauðsynlega á að
halda hverju sinni. Láttu fjölskyldumeðlim, samstarfsmann, og/eða vin vita hvar þú geymir
neyðarútbúnaðinn. Vinsamlegast skoðaðu hlutann um „Öryggi notenda” í þessum kafla fyrir frekari
upplýsingar um öryggi dælunnar. Neyðarútbúnaður þinn ætti að innihalda eftirfarandi:
‡

Þrúgusykur (hraðvirkan sykur)

‡

‡

Blóðsykursmæli og það sem tilheyrir honum

‡

‡

Strimla til að mæla Ketona í þvagi

‡

‡

Auka Paradigm
slöngusett

‡

Insúlín sprautur/penna og hraðvirkt insúlín
(með skammtastærðum frá meðferðaraðila
þínum)
VARÚÐ:
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®

forðahylki og Paradigm

Sérútbúin kort fyrir veski sem þú hefur fengið
frá Inter Medica
Glucagon neyðarsprautu®
Auka AAA alkaline rafhlöður (Ráðlagt að nota
vörumerkið Energizer®)

‡

Ef þú gefur þér sjálf/ur insúlín með sprautu/penna þá mun Bolus Wizard eiginleikinn
ekki geta reiknað rétt virka insúlínið sem er í líkama þínum. Þú þarft að bíða a.m.k.
í 8 klst. áður en þú getur treyst á Bolus Wizard aðgerðina til þess að reikna rétt út
virka insúlínið í líkama þínum. Hversu lengi þú þarft að bíða er þó háð stillingu Bolus
Wizard aðgerðarinnar. Nánar “um virkt insúlín” á bls. 60.

Einnota fylgihlutir
Þeir fylgihlutir sem eru notaðir með dælunni eru einnota slöngusett og forðahylki. Leiðbeiningar
fyrir uppsetningu á Paradigm forðahylki og slöngusetti eru í kafla 4 („Að hefja insúlíngjöf“.) bls. 43.
‡
Forðahylki: Paradigm 176-eininga forðahylki (MMT-326) er gert fyrir dælu af gerðinni 522. Paradigm
300-eininga forðahylki (MMT-332) er gert fyrir dælu af gerðinni 722, en einnig er hægt að nota MMT326 fyrir þá gerð.
‡
Slöngusett: Medtronic MiniMed býður upp á nokkrar gerðir af slöngusettum til þess að mæta þörfum
þínum. Meðferðaraðili þinn mun aðstoða þig við val á slöngusetti sem hentar þér.
VARÚÐ:

Dælan hefur farið í gegnum yfirgripsmiklar prófanir til þess að sannreyna að hún
virki á viðeigandi hátt þegar hún er notuð með Paradigm forðahylki og Paradigm
slöngusetti sem eru framleidd og dreifð af Medtronic MiniMed. Við ráðleggjum þér
að nota eingöngu Medtronic MiniMed slöngusett og forðahylki þar sem við getum
ekki ábyrgst að dælan virki á réttan hátt ef hún er notuð með forðahylki og
slöngusetti frá öðrum fyrirtækjum. Medtronic MiniMed eru ekki ábyrgir fyrir
óhöppum sem kunna að valda skaða eða bilun í dælu vegna fylgihluta sem eru ekki
framleiddir af fyrirtækinu.

Annar búnaður
‡

‡

‡

Blóðsykurmælir: Á árinu 2008 kemur á markað mælir frá Bayer CONTOUR® LINK. Þessi mælir mun
geta sent blóðsykursgögn yfir í dæluna og Guardian® REAL-Time kerfið.
Fjarstýring: Fjarstýring er fáanleg með dælunni þar sem hægt er að gefa venjulega bolusa og hætta
við/hefja aftur aðgerðir á dælunni frá nokkurri fjarlægð. (Í þessari notendahandbók eru upplýsingar
um hvernig á að forrita dæluna fyrir notkun á fjarstýringu. Sjá notendahandbók fyrir fjarstýringar
(til að fá notkunarupplýsingar).
Sendir: Sendir (MMT-7703) er lítill búnaður sem tengist við sykurnema (sensor). Það kemur með bláu
prófunartæki og hleðslutæki. Þegar hann er tengdur við sykurnemann sem er stungið í líkamann,
nemur sendirinn boð frá sykurnemanum um blóðsykurgildi og flytur þau reglubundið í dæluna með
útvarpsbylgjum.

Inngangur

3

‡

Sykurnemi: Sykurneminn tekur stöðugt lítið magn af sykri frá fitulaginu undir húðinni og breytir því
í rafboð.

‡

ComLink: ComLink frá Medtronic MiniMed er notaður til þess að hlaða niður upplýsingum úr
Paradigm 522 eða 722 dælunni í hugbúnað sem er útbúin til þess að hafa áhrif á stjórnun blóðsykurs.
Þetta er gert með tengingu viðeigandi kapals við tölvuna þína.
Hafðu samband við InterMedica til þess að panta fylgihluti fyrir dæluna.

Hvernig er best að hafa dæluna á sér
Það eru margar leiðir til þess að hafa dæluna á sér. Medtronic MiniMed býður uppá fylgihluti sem
geta falið dæluna, varið hana og/eða eru til þæginda við að bera hana. (Sjá nánari upplýsingar um
fylgihluti fyrir dælu á medica.is)
‡
‡
‡
‡
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Hulstur: til þess að hafa dæluna á beltinu þínu.
Beltaklemma: til þess að hafa dæluna undir fötum.
Öryggislás: Ef þú stundar íþróttir eða ert barn þá er gott að nota öryggislás til þess að vernda dæluna
frá því að aftengjast.
Leðurtaska: Vandaðar leðurtöskur fóðraðar með næloni. Fara vel við margskonar fatnað. Franskur
rennilás auðveldar aðgengi að dælunni til þess að slá inn aðgerðir, hún er höfð langsum og er með
innbyggða klemmu.

Hvernig þú notar þessa handbók
NOTE - Myndir af skjám í þessar notendahandbók eru eingöngu sýnishorn. Skjár dælunnar þinnar gæti
litið öðruvísi út.

Vísað er til viðeigandi hluta handbókarinnar varðandi leiðbeiningar skref fyrir skref. Í orðskýringum
er að finna skýringar á skilmálum og virkni dælunnar. Aðferðir og tákn sem notuð eru í þessari handbók
eru í eftirfarandi töflu.
Aðferð/tákn

Merking

“Ýttu á” (Press)

að ýta á og sleppa takkanum

“Að halda” (Hold)

að ýta á og halda inni takkanum

“Að velja” (Select)

að ýta á

“Fara úr valmynd” (Exit
the menus)

ýta á ESC takkann þar til hvíldarskjár birtist

Dælu takkar

alltaf feitletraðir og hástafir t.d., ESC, ACT

Skjá- og valmyndarnöfn

alltaf hástafir; t.d., MAIN MENU, REWIND skjár

Valmyndar hlutar

alltaf feitleitraðir; t.d., 12-Hour Setup, On, Off

Blikkandi skjár

þú getur breytt því sem þú hefur valið með

ATHUGIÐ og ÁBENDING

fleiri hjálplegar upplýsingar

VIÐVÖRUN (CAUTION)

getur komið fram ef minniháttar skaði hefur orðið á búnaðinum sem veldur
mögulegri hættu ef ekkert er aðhafst

AÐVÖRUN (WARNING)

varar þig við mögulegri hættu ef ekkert er aðhafst sem gæti leitt til dauða eða
alvarlegs skaða. Gefur til kynna að möguleiki er á alvarlegum afleiðingum og
að öryggi sé ógnað

/

til að merkja aðgerðina á skjánum sem þú vilt velja

/

tökkunum

Inngangur

5

þegar stig í leiðbeiningu segja þér að “fara að” skjá, þá er leiðin að skjánum
sýnd á eftirfarandi hátt. Dæmi:
Go to the ALARM MENU.
“Farðu að....skjá“.
(Go to the...screen.)

Main > Utilities > Alarm

1. Frá aðalvalmyndinni MENU, veldu Utilities og ýttu á ACT.
2. Í UTILITIES MENU, veldu Alarm og ýttu á ACT.
3. Þá birtist ALARM MENU.

Öryggi notenda
Innihaldslýsing
Dæla Paradigm 522/722 dælan er útbúin á þann hátt að hún dælir stöðugt insúlíni í stilltu

breytilegu magni(á tíma) til þess að stjórna sykursýki hjá einstaklingum sem þurfa insúlín.

Sykurnemi og sendir Sykurneminn og sendirinn eru útbúnir til þess að mæla stöðugt eða

reglubundið blóðsykursgildi undir húð og nemur of háan/lágan blóðsykur í fullorðnum einstaklingum (18
ára og eldri). Búnaðurinn gerir viðvart ef blóðsykursgildi fellur eða hækkar umfram gefin gildi. Það er
ekki ætlunin að gildin hafi meðferðalegan tilgang heldur að gefa vísbendingu um hvenær æskilegt gæti
verið að mæla blóðsykur í fingri. Öll ákvörðun um meðferð ætti að vera byggð á hefðbundnum
blóðsykursmælingum en ekki af möguleikunum sem kerfi Paradigm 522/722 dælunnar hefur uppá að
bjóða.

Frábendingar
Ekki er mælt með dælumeðferð fyrir einstaklinga sem eru ekki tilbúnir eða færir um að mæla
blóðsykur sinn a.m.k fjórum sinnum á dag og eru ekki í góðu sambandi við meðferðaraðila sína.
Vel heppnuð dælumeðferð krefst þess að einstaklingar sjái eða heyri nógu vel til þess að taka eftir
merkjum og viðvörunum frá dælunni.

Aðvörun
Forðahylki og slöngusett
Standard Luer sett eru ekki útbúin fyrir Medtronic Minimed Paradigm dælur. Medtronic MiniMed
Paradigm forðahylki og Paradigm slöngusett eru sér hönnuð fyrir notkun dælunnar.
Ekki breyta Paradigm forðahylkinu eða Paradigm slöngusettinu. Ekki setja nein önnur lyf í
forðahylkið til þess að nota dæluna. Einungis má nota insúlín sem læknirinn þinn hefur ávísað í dæluna.
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Röntgenmyndataka, tölvusneiðmyndataka og segulómun
Ef þú þarft að fara í rannsóknir sem gefa frá sér geislun eins og röntgenmyndatöku,
tölvusneiðmyndatöku eða segulómun þá verður þú að taka af þér dæluna og geyma hana ásamt
blóðsykursmælinum og fjarstýringunni í öðru herbergi.
Paradigm dælan er framleidd á þann hátt að hún á ekki að verða fyrir truflun vegna annarra
algengra rafboða eins og öryggiskerfi í flughöfnum/flugvöllum gefa frá sér. Gættu þess að hafa
upplýsingar um insúlíndæluna (læknisvottorð) með þér þegar þú ert að ferðast með flugi.

Inngangur
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Varúðarreglur
Þrátt fyrir að dælan gefi frá sér öryggisboð vegna margvíslegra vandamála, þá getur hún ekki gert
viðvart ef slöngusettið lekur eða ef insúlínið hefur misst eiginleika sinn. Þess vegna er mikilvægt að þú
mælir blóðsykurinn þinn a.m.k fjórum sinnum á dag. Ef blóðsykurinn þinn er óeðlilega hár/lágur,
athugaðu dæluna og slöngusettið til þess að gæta þess að nauðsynlegt magn af insúlíni hafi skilað sér
inn í líkamann.

Forðist alltof hátt/lágt hitastig
1 Þú skalt forðast að dælan þín og fjarstýring fari yfir 42°C hita (108°F) og undir 1°C hita (34°F).
2 Insúlínlausn frýs við frostmark (0°C/32°F) og missir virkni sína við hátt hitastig. Hafðu dæluna
nálægt líkama þínum ef þú ert úti í köldu veðri og hafðu hlý föt yfir hana. Ef þú ert í heitu umhverfi
gættu þess þá að dælan þín og insúlínið ofhitni ekki.
3 Láttu hvorki dæluna þína né fjarstýringu í heita gufu, gufusæfi eða sótthreinsun.

Slöngusett og staðsetning
Gættu þess að staðsetja slöngusett þannig að það erti ekki húðina vegna nálægðar
fatnaðar/fylgihluta eða að óeðlilegt og verði á húðinni (stungustað) við venjulega hreyfingu og æfingar.
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Athugið
AÐVÖRUN:

Allar breytingar sem gerðar eru á búnaðinum og eru ekki viðurkenndar af Medtronic
MiniMed gætu dregið úr réttri virkni og hæfni búnaðsins.

Insúlíndæla og fylgihlutir senditækja
Ekki nota sendibúnaðinn til þess að senda upplýsingar um blóðsykursgildin þín í dæluna þegar þú ert
í flugvél. Sláðu blóðsykursgildin inn handvirkt. Ekki nota sensor eiginleika dælunnar þegar þú ert í
flugvél.
Dælan og sendirinn nota útvarpsbylgjur til þess að flytja upplýsingar til dælunnar. Ef annar búnaður
er í notkun í nágrenninu sem notar útvarpsbylgur eins og t.d. farsímar, þráðlausir símar og þráðlaus
netkerfi þá gæti það haft áhrif á samskipti milli dælunnar og sendisins. Þessi truflun mun þó ekki valda
því að rangar upplýsingar verði sendar til dælunnar eða valda skaða á tækjunum. Ef þú færir þig frá
þessum tækjum eða slekkur á þeim þá munu samskipti dælunnar og sendisins hefjast á nýjan leik. Vísað
er í kafla 9, bls. 135 til að leiðrétta vandamál vegna truflunar raftækja sem þú gætir mögulega hafa
orðið fyrir.

Inngangur
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Kafli 2

Grunnatriðin

Dælan þín
AÐVÖRUN:

Notið aldrei oddhvassa hluti til þess að ýta á takkana á Paradigm dælunni þar sem
það gæti eyðilagt takkana eða rofið ytra borð dælunnar. Dæmi um beitta hluti sem
gætu eyðilagt dæluna þína eru naglaklippur, pennar, blýantar, bréfaklemmur,
hnífar, skæri og lyklar.

Skoðaðu dæluna þína. Glugginn yfir forðahylkinu gefur þér tækifæri á að sjá insúlínið sem er í
forðahylkinu. Forðahylkið sem er tengt við slöngusettið er í sérstöku hólfi í dælunni (sem er ætlað
forðahylkinu.)

skjár
hólf fyrir rafhlöðu

gluggi fyrir
forðahylki

tenging fyrir
slöngusett
ESC

ESC

ACT

ACT

takkar
hólf fyrir
forðahylki
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Að koma fyrir rafhlöðu
ATH!:

Ekki nota endurhlaðanlega eða “carbon zinc” rafhlöðu í dæluna þína. Best er að
nota nýja “Energizer AAA alkaline” rafhlöðu, stærð E92, teg. LR03 eða
sambærilegt.

Medtronic MiniMed hannaði dæluna á þann hátt að hún viðurkennir einungis nýjar vandaðar rafhlöður.
Af öryggisástæðum gefur dælan frá sér skilaboðin “weak battery” eða “failed batt test” og gefur jafnvel
frá sér viðvörunarhljóð ef þú kemur rafhlöðu fyrir í dælunni sem hefur ekki fullan styrk. Ef þú færð
viðvörunina “weak battery” þá skalt þú bregðast við viðvöruninni og halda svo áfram. Dælan mun halda
áfram að virka en rafhlaðan verður með minni endingu. Dælan gengur fyrir einni AAA rafhlöðu.
1 Gættu þess að fylgja eftirfarandi aðgerðum:
‡
‡
‡

Hreinsaðu (ESC, ACT) viðvörunina og/eða aðvörunarboð áður en þú fjarlægir og kemur fyrir nýrri
rafhlöðu
Gættu þess að hvíldarskjár (engin aðgerð í gangi) sé á dælunni þegar þú skiptir um rafhlöðu.
Ekki fjarlægja rafhlöðu á meðan bolusgjöf er í gangi eða prime delivery.

2 Notaðu brún af smápening til þess að opna rafhlöðuhulstrið. Snúðu lokinu réttsælis.
3 Fjarlægðu gömlu rafhlöðuna og fargaðu því í sérútbúin
rafhlöðukassa (hægt að farga í Efnamóttökunni).
Komdu nýrri rafhlöðu fyrir í dælunni, negative (-)
endinn snýr niður. Þú getur séð á mynd aftan á
dælunni hvort rafhlaðan snúi rétt.

Lok á rafhlöðuhólf

NOTE - Ekki nota rafhlöður sem hafa verið

Rafhlaða

geymdar í kulda (t.d ísskáp eða í bílnum þínum
yfir vetrartímann).

4 Settu lokið á rafhlöðuhulstrið og þéttu vel að þannig að
raufin snúi lárétt á dælunni eins og sýnt er hér á myndinni:
EKKI beita afli þegar þú snýrð lokinu.Þú ættir ekki að snúa
lokinu meira en fjóra hálfhringi. Ef þú herðir lokið of mikið
þá gætir þú átt erfitt með að opna það aftur og það gæti
eyðilagt dæluna þína.

Einn hálfhringur

Einn hálfhringur
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VIÐVÖRUN:

Ekki nota endurhlaðanlegar rafhlöður
eða rafhlöður sem innihalda kolefni í
dæluna þína. Fyrir bestu virkni er
nauðsynlegt að nota nýjar vandaðar
AAA Energizer alkaline rafhlöður,
stærð E92, gerð LR03.

5 Þegar dælan er að ræsa sig birtast nokkrar skjámyndir þar til hvíldarskjámyndin birtist.

7
Ver X.XX

Hvíldarskjár

NOTE - Ef þú ert að skipta um rafhlöðu í dælu sem hefur verið nýlega í notkun, þá er skjár sem
sýnir númer tegundar eini skjárinn sem birtist áður en hvíldarskjárinn birtist.
Ef hvíldarskjárinn birtist ekki, fylgið eftirfarandi skrefum:
a. Aðgættu að rafhlöðunni sé komið rétt fyrir. Ef rafhlöðunni hefur verið snúið öfugt, fjarlægið
hana og komið henni rétt fyrir.
b. Ef dælan fer ekki enn í gang eða þú færð upp á skjáinn FAILED BATT TEST viðvörun, fjarlægðu
rafhlöðuna og komdu nýrri fyrir.
c. Ef dælan virkar ekki ennþá þarftu að hafa samband við InterMedica.
6 Aðgættu að dælan sé stillt á réttan dag og tíma. Ef meira en 5 mínútur eru liðnar frá því þú
fjarlægðir rafhlöðuna er líklegt að þú þurfir að athuga hvort dælan sé stillt á réttan dag og tíma.
Leiðbeiningar um hvernig þú stillir dæluna á réttan dag og tíma er að finna í kafla 3 undir kaflanum
“að stilla dagsetningu og tíma“ bls. 23.
7 Til þess að aðgæta að engin viðvörun sé virk, ýttu á ESC til að sjá STATUS skjámynd. Ef viðvörun er
virk, fylgdu leiðbeiningum á skjánum.

NOTE - Gættu þess að farga rafhlöðum á réttan hátt. Hægt er að fá frekari upplýsingar um
förgun rafhlaðna á www.efnamottakan.is
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Takkar dælunnar
Takkarnir á dælunni eru notaðir til þess að fara á milli aðgerða á val- og skjámyndum og til að
framkvæma aðgerðir sem dælan býður uppá.
Takkinn sem táknar ör
upp (frá hvíldarskjá
virkar þessi takki sem
EASY BOLUS)

EXPRESS
BOLUS
takkinn

Takkinn sem táknar ör
niður

ESC
takkinn
Af hvíldarskjá
EASY BOLUS™ takkinn —Stutt leið til þess
að stilla og gefa Easy Bolus.

ACT takkinn
Af valmyndaskjám og skjám til stillingar
Eykur/dregur úr gildi valmöguleikans
sem blikkar.
Flettir upp/niður atriðum á listanum

Kveikir/slekkur ljós á skjáborðinu
Opnar aðalvalmyndina ( MAIN MENU)
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Til að staðfesta valda aðgerð eða
virkja stillingu.
Flytur þig á fyrri skjá. Afturkallar
stillingar ef ekki hefur enn verið ýtt á
ACT takkann.

Ef slökkt er á sensor (sykurnema)
eiginleika:
STATUS skjár dælunnar opnast.
Ef kveikt er á sensor (sykurnema) eiginleika:
Ýtir 1 sinni, blóðsykur síðustu 3ja klst. birtist á
línuriti
Ýtir 2 sinnum, blóðsykur síðustu 24 klst. birtast á
línuriti
Ýtir 3 sinnum opnar STATUS skjá dælunnar
Ýtir 4 sinnum opnar STATUS skjá fyrir upplýsingar
um sensorinn (sykurnemann).

EXPRESS BOLUS takkinn: Styttri leið
frá hvíldarskjámyndinni til að stilla
BOLUS valmöguleika eða til að setja
upp bolusa í Bolus Wizard eiginleikanum.
Þegar þú ert inn í menu þá getur þú ýtt á
samtímis öðrum takka til þess að kveikja
ljósið í dælunni eða ýtt á “shift” takka
samtímis öðrum takka til þess að framkvæma
ákveðnar aðgerðir.

Skjár dælunnar
Á skjánum birtast fimm línur með texta í einu. Fyrsta línan er tegund aðgerðar. Önnur línan er sú
aðgerð sem er opin þá stundina. Síðustu þrjár línurnar eru annaðhvort upplýsingar eða texti sem þú
getur valið á milli fyrir aðgerðina sem er opin.

NOTE - Textinn á skjánum í dæmunum hér í bókinni getur verið frábrugðinn textanum á dælunni
þinni. Vinsamlega farðu eftir leiðbeiningunum sem koma fram á dælunni þinni. Ef þú hefur
einhverjar spurningar getur þú leitað til meðferðaraðila þíns eða InterMedica á dagvinnutíma.

Hvíldarskjárinn
Hvíldarskjámyndin er upphafsstaðurinn til þess að
stilla skjámyndina og veitir aðgang að stillingum. Ef
ekki hefur verið ýtt á neina takka í 30 sekúndur þá fer
dælan sjálfkrafa á þessa skjámynd.

Á hvíldarskjámynd er svæðið
fyrir neðan merkingar autt.

Þegar þú ýtir á ACT frá hvíldarskjánum þá birtist
aðalvalmyndin (MAIN MENU).
Þegar dælan er í gangi þá birtast alltaf eftirfarandi
tákn á skjánum: forðahylki, tákn fyrir magn, klukkan
(stillt á 12 klst. eða 24 klst) og tákn fyrir styrk rafhlöðu.

Skjátákn
Það eru nokkur tákn sem birtast efst á skjá dælunnar svo sem klukkan, rafhlaða og tákn fyrir forðahylki
eins og skýrt er út hér að ofan. Í næsta hluta er skýrt út fyrir hvað táknin standa.
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Rafhlaða
Rafhlöðutáknið segir til um hversu mikil ending er eftir af
rafhlöðunni þinni. Táknið inniheldur fjóra hluta. Hver hluti segir til um
25 prósent þess líftíma sem eftir er af rafhlöðunni þar til þú færð
skilaboð um Low Battery. Þegar einungis einn hluti er eftir í tákninu þá
þarftu að hafa nýja rafhlöðu innan seilingar.

A.mk. 75% af
líftíma eftir

Tákn fyrir
endingu
rafhlöðu

Low battery

Klukkan

Klukkan birtist fyrir miðju efst á skjá dælunnar á því formi sem þú
hefur valið. Hún bíður uppá að stillt sé á 12 klst. eða 24 klst. (12 klst
stilling, AM og PM er notuð í Bandaríkjunum ) Leiðbeiningar fyrir það
hvernig stilla skal klukkuna er að finna í kaflanum „Að stilla
dagsetningu og tíma“ á bls 23. .

(líftími rafhlöðu lítill)

24 klst
12 klst
Klukkan

Magn í forðahylki
Tákn fyrir forðahylki gefur til kynna hversu mikið insúlín er eftir í
dælunni þinni. Þetta tákn skiptist í fjóra hluta. Hver hluti táknar 25
prósent af magni þess sem er eftir í forðahylkinu. Þú getur séð á
STATUS skjámyndinni hversu margar einingar af insúlíni eru eftir í
forðahylkinu.

NOTE - Ef dælan þín er af gerðinni Paradigm 722, þá mun táknið
fyrir forðahylkið einungis birtast sem fullt ef þú hefur fyllt 300
eininga Paradigm forðahylki.

75 til 100
prósent eftir

Tákn fyrir
insúlínmagn í
forðahylki

Forðahylki að
tæmast

Tákn fyrir viðvörun og aðvörun
Opin hringur (alert) eða lokaður hringur (alarm) birtast einungis efst
á skjá dælunnar þinnar ef það er viðvörunar eða aðvörunar ástand á
dælunni. Fyrir upplýsingar um alarm og alert er vísað á „Alarms“ á
bls. 142. Til þess að sjá upplýsingar um viðvaranir og aðvaranir vegna
skynjara er vísað á notendahandbók sem fylgdi dælunni þinni og heitir
“Paradigm Rauntíma Insúlíndæla og samfellt blóðsykursvöktunarkerfi.
Leiðbeiningar fyrir sykurnema.”
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Tákn fyrir viðvörun (alert)

Tákn fyrir aðvörun (alarm)

Tákn fyrir sensor (sykurnema)
Ef tákn fyrir sykurnema birtist þá nær dælan og sendirinn tengingu.
Ef einungis birtast dekktar útlínur táknsins þá er kveikt á eiginleika
sykurnemans en engin tenging er við dæluna. Til þess að fá upplýsingar
um eiginleika sykurnemans er vísað til notendahandbókar sem fylgdi
dælunni þinni “Paradigm Rauntíma Insúlíndæla og samfellt
blóðsykursvöktunarkerfi. Leiðbeiningar fyrir sykurnema.”

Sykurnemi stilltur á og
nær tengingu við sendi
Sykurnemi á en ekki að
hafa samband við sendi

Flettistika
Flettistika birtist hægra megin á skjá ef boðið er uppá
meiri texta á skjáborði en birtist þar. Ýttu á
til þess að

flettistika

skoða fleiri valmöguleika.

Ljós í skjáborði
Það kviknar/slökknar á ljósi á skjá dælunnar þegar þú ýtir á

á hvíldarskjá. Á meðan verið er að

stilla dæluna er hægt að kveikja á ljósinu á skjánum. Það er gert með því að ýta á bæði

og

samtímis. Ljósið er kveikt á meðan þú ert að ýta á einhvern af tökkum dælunnar. Það logar á meðan
viðkomandi skjámynd er virk.
Til þess að spara rafhlöðuna þína mun sjálfkrafa slokkna á ljósinu meðan dælan titrar. Þegar titring er
lokið þá kviknar aftur á ljósinu. Ekki er hægt að kveikja á ljósi skjáborðsins ef lítill líftími er eftir af
rafhlöðunni.

Píp/titringur
Dælan þín gefur frá sér hljóðmerki/píp eða titrar til þess að gera grein fyrir einhverri virkni. Vísað er til
“Að velja gerð viðvörunar (alert type)“ í kafla 8, bls. 113 fyrir leiðbeiningar um uppsetningu.
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Viðmót/virkni dælunnar
Skjámyndin gerir þér viðvart þegar sérstakir eiginleikar dælunnar eru virkir eða þú þarft að athuga
eitthvað ástand. Skjámynd fyrir viðmótin þrjú eru sýnd hér á eftir
AÐVÖRUN:

Þegar “Attention mode,” stendur á skjánum þá hefur allri insúlíngjöf verið hætt.

Normal (venjulegt/enginn hringur)- viðmót fyrir virkni dælunnar þegar
hún er á venjulegum basal hraða og bolus gjöf. Engir sérstakir
eiginleikar eru virkir (svo sem basal patterns, temp basal, o.s.frv.).
Engin aðvörun (alarm) eða viðvörun (alert) er til staðar.
Venjulegt viðmót

Special (hringur)- gefur til kynna að sérstakir eiginleikar dælunnar séu
virkir eða ástand sem felur í sér viðvörun. Special viðmót einskorðast
ekki við neina eina tegund virkni. Þegar dælan sýnir Special viðmót,
þá birtist opin hringur efst á skjánum og dælan pípir/titrar
reglubundið til þess að minna þig á ástandið. Þeir eiginleikar
dælunnar og ástand hennar sem koma af stað Special viðmótinu eru:

18

‡

Lítið eftir í forðahylkinu

‡

Lítil hleðsla eftir af
rafhlöðunni

‡

Lyklaborð dælunnar er læst

Aðgerðar/viðvörunar viðmót

Dual(tvískipt) eða Square
‡ Viðvörun vegna sykurnema
Wave(lengd) bolus gjöf er í gangi ‡ Tímabundin basal gjöf er í
‡ Basal pattern A eða B er virkt
gangi
‡

Aðvörun (Attention) - gefur til kynna að insúlíngjöf hefur stöðvast. Þetta
getur verið vegna þess að dælan er stillt á Suspend viðmót. Þetta getur
einnig gefið til kynna að viðvörun sé virk eða að viðvörunarástand sé til
staðar sem þarf að aðgæta strax til þess að insúlíngjöf haldi áfram.
Fylltur hringur birtist efst á skjánum á dælunni og hún pípir reglulega
þar til brugðist hefur verið við og ástandið hreinsað úr dælunni. Á
skjánum birtist texti sem skýrir hvers vegna aðvörunar viðmót er til
staðar. Til dæmis ef forðahylki er orðið tómt þá birtist “Empty
Reservoir” á skjánum.

Svartur fylltur hringur

Þegar aðvörunar viðmót dælunnar er til staðar, þá mun hún pípa/titra reglubundið til að minna þig á
ástandið. Tíðni pípsins/titringsins fer eftir hvað veldur aðvörunar viðmótinu. Vísað er til kaflans
“Ástand viðvörunar”, bls. 141 í kafla 9 til frekari upplýsingar um það. Sjá ennfremur kaflann “Að
stöðva dæluna þína”, bls. 40 í kafla 3 til að læra um Suspend viðmótið.
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Valmyndir / Menus
Fyrsta valmyndin er MAIN. Undir henni eru næstu skref valmöguleika en þau eru, virkni, staða og
stillingar á skjá. Valmyndum er lýst hér á eftir.

TIP - Ef skjámynd blikkar á meðan verið er að stilla dæluna ýttu á
gildinu.

/

til þess að breyta

MAIN/Aðal valmynd - Fyrsta skref valmyndar. Þegar þú ýtir á ACT af hvíldarskjámyndinni þá birtist MAIN
valmyndin.
BOLUS/SKAMMTA valmynd -Inniheldur stillingar og virkni fyrir bolus gjafir.
takkinn bíður þér upp
á að fara beint í að gefa bolus handvirkt eða að nýta þér Bolus Wizard eiginleikann án þess að fara í
gegnum valmyndirnar. Vísað er til kafla 3 „Grunnatriði dælunnar stillt” bls. 23 til þess að fá
upplýsingar um hvernig þú getur gefið bolus handvirkt eða kafla 5 „Að nota Bolus Wizard eiginleikann“
bls. 59 °til þess að fá upplýsingar hvernig þú gefur bolus í gegnum Bolus Wizard eiginleikann.
SUSPEND/STÖÐVA - Stoppar alla núverandi insúlíngjöf (basal, bolus og fixed prime). Vísað er til
kaflans “Að stoppa dæluna þína” í kafla 3 bls. 40 fyrir frekari upplýsingar.
SENSOR/NEMI - Inniheldur skipanir til setja upp samskipti milli sykurnema og dælunnar og veitir
aðgang að aðgerðum tengdum sykurnemanum í dælunni. Vísað er til notendahandbókarinnar fyrir
sensorinn sem fylgdi dælunni þinni, “Paradigm Rauntíma Insúlíndæla og samfellt
blóðsykursvöktunarkerfi. Leiðbeiningar fyrir sykurnema”.
BASAL valmynd - Inniheldur uppsetningu og grunninsúlíngjöf (basal insulin). Vísað er í kafla 3, “Basal”
bls. 33 fyrir frekari upplýsingar.
PRIME valmynd - Inniheldur aðgerðir sem þarf að framkvæma til þess að skipta um forðahylki og fylla á
slöngusett með insúlíni. Vísað er í kaflann “Að skipta um slöngusett” í kafla 4 bls. 48 fyrir frekari
upplýsingar.
UTILITIES valmynd - Inniheldur eiginleika fyrir öryggi þitt og þægindi við notkun dælunnar. Vísað er í
kafla 8, “Utilities” bls. 113 fyrir frekar upplýsingar.
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STATUS/ÁSTANDS skjámynd
STATUS skjámyndin veitir upplýsingar um hvað er að gerast í dælunni. Þær upplýsingar sem koma fram
á STATUS skjámyndinni fara eftir virkni dælunnar og því ástandi sem hún er í hverju sinni.
‡

Til þess að sjá STATUS skjámyndina, ýttu á ESC þar til STATUS skjámyndin birtist

‡

Til þess að skoða meiri texta á STATUS skjámyndinni, ýttu á

/

til að færa flettistikuna

upp/niður og sjá allar upplýsingarnar.
‡
Til þess að fara útúr STATUS skjámyndinni, ýttu á ESC þar til STATUS skjámyndin hverfur.
STATUS skjámyndin inniheldur upplýsingar um:
Insúlín sem hefur nýlega verið gefið
(basal og bolus))
‡ Sérstaka eiginleika sem eru virkir
‡

Stöðu
forðahylkisins
‡ Stöðu rafhlöðu
‡

NOTE - Ekki athuga með stöðu dælunnar (ýta á
ESC) á meðan þú ert að stilla hana. Ef þú ýtir
á ESC á meðan þú stillir dælunna þá munt þú
afturkalla allar stillingar sem þú ert búinn að
slá inn..
Vísað er í kafla 11, “Helstu þættir dælunnar”
bls. 153 fyrir tæmandi lista upplýsinga sem þú
hefur aðgang að á STATUS skjámynd dælunnar.

‡

Dagsetningu og tíma

STATUS
U100
Last Bolus: N 3.8U
09:07 18 MAR
Basal 1: 0.15U/H
Reservoir Started:
13MAR, 12:44
Units left: 144.0U
Time left: > 24 Hours
BG Reminder in 2:04h
Meter: On
Battery: Normal
Auto Off - 12HR
Fri 21 MAR 2004
S/N# 123456
Paradigm 522
VER X.XX X.X

Sýnishorn af
STATUS
skjámynd
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Ef þú fjarlægir dæluna þína
Stillingar dælunnar
Það geta komið upp aðstæður þar sem þú þarft eða vilt taka af þér dæluna. Ef þú tekur af þér dæluna
og geymir hana þá er mælt með að þú geymir hana með rafhlöðunni í. Skráðu basal hraðann sem þú notar
hjá þér. Til þess að spara líftíma rafhlöðunnar skaltu endurstilla dæluna á basal hraðann 0 (núll). Slökktu
á möguleikunum á að nema upplýsingar frá sykurnemanum og valmöguleikanum fyrir fjarstýringuna og
stilltu á Auto-off til þess að tæma dæluna.

NOTE - Dælan heldur skrá um basal og bolus insúlín sem hefur verið gefið. Með því að stilla basalinn
á 0.0 á meðan þú ert ekki tengdur sérðu til þess að upplýsingar um gefið insúlín sé rétt í dælunni.

Insúlín
Mundu að líkami þinn þarf enn insúlín á meðan þú ert ekki tengdur við dæluna.
Það er mikilvægt að þú ráðfærir þig við meðferðaraðila þinn til þess að ákvarða hvernig þú kemur á
móts við insúlínþörf þína. Þú getur fjarlægt dæluna þína í allt að eina (1) klukkustund án þess að fá
insúlín. Ef þú fjarlægir hana í meira en eina klukkustund þá verður þú að nota aðra leið til þess að gefa
þér insúlín til dæmis að sprauta þig með hraðvirku insúlíni eða tengja dæluna þína og gefa þér bolus.
Sprautaðu þig eða gefðu þér bolus með dælunni á u.þ.b fjögurra (4) klukkustunda fresti. Þú getur reiknað
út hversu mikið insúlín þú þarft með því að taka saman það insúlín sem þú notar á næstu fjórum (4)
klukkustundum. Að meðtöldu því insúlíni sem þú þarft til þess að koma á móts við fæðuinntöku og til að
leiðrétta vegna of hás blóðsykurs. Ef þú tekur dæluna af þér í nokkra daga þá verður þú að fara á
sprautu/penna meðferð.
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Kafli 3

Að stilla grunnatriði dælunnar
Að stilla dagsetningu og tíma
Það er mikilvægt að hafa dæluna stillta á rétta dagsetningu og tíma til þess að hún dæli réttu magni af
basal (grunn) insúlíni á þeim tíma sem henni er ætlað. Einnig til þess að upplýsingar um insúlíngjafir og
aðrar aðgerðir skráist réttar inn í minni dælunnar.
Þú getur valið á milli þess að vera með klukkuna stillta á 12 klukkustundir (enskt snið AM eða PM) eða
24 klukkustundir (ráðlagt hérlendis). Þú verður að endurstilla dagsetningu og tíma ef CHECK SETTINGS
aðvörun/alarm birtist á dælunni þinni eða ef þú hefur þurrkað allar upplýsingar út úr dælunni (hefur ýtt
á Clear Settings eiginleikann).
1 Farðu á TIME/DATE SETUP skjámyndina:

TIME/DATE SETUP

Main > Utilities > Time/Date

2 Veldu annað hvort 12-Hour Setup eða 24-Hour
Setup (mælt með hérlendis) og ýttu á ACT.

12 Hour Setup
24 Hour Setup

TIME/DATE SET
ACT

12:00
01JAN2004
Press ACT to change

3 Ýttu á ACT til þess að breyta stillingunum.
4 Breyttu hverri stillingu á eftirfarandi hátt:
Klukkustund

Mínútur

Ár

SET HOUR

SET MINUTES

SET YEAR

00:00

15:42

Mánuður

2004

Breyttu klukkuBreyttu árinu. Ýttu
Breyttu
stundinni með
mínútunum. Ýttu á á ACT til að
.Ýttu á ACT ACT til að
staðfesta valið.
/
til að staðfesta valið. staðfesta valið.

Dagur
SET DAY

SET MONTH

01

01

Breyttu
Breyttu deginum.
mánuðinum. Ýttu á Ýttu á ACT til að
ACT til að
staðfesta valið.
staðfesta valið.
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5 Stillingarnar sem þú valdir birtast nú á TIME SET AT skjámyndinni. Ýttu á ACT
og farðu út úr aðalvalmyndinni.
Þá hefur þú lokið við að stilla dagsetningu/tíma.

TIME SET AT
15:42
26FEB2004

Bolus/Skammtar
Það eru þrjár tegundir af bolus gjöfum: Normal/Venjulegur, Square Wave®, og Dual Wave®. Hér færðu
leiðbeiningar um hvernig þú notar Normal bolus eiginleikann með því að ýta á express bolus takkann
(flýtileið) og hvernig þú stýrir gjöfunum í gegnum valmyndirnar. (Upplýsingar um Square Wave og Dual
Wave bolus gjafir er að finna í kafla 6, „Að ná hámarks árangri með dælumeðferð.”bls. 83)
Með Normal bolus eiginleikanum gefur dælan bolus til að mæta insúlínþörf vegna fæðuinntöku eða til
þess að leiðrétta of háan blóðsykur (leiðréttingar bolus / correction bolus). Það er alltaf hægt að gefa
bolus nema þegar önnur Normal bolus gjöf er í gangi. Á meðan Normal bolus gjöfin rennur inn þá lokast
fyrir flesta aðra eiginleika dælunnar þar til að bolusgjöfinni er lokið. Það er alltaf hægt að nota Suspend
eiginleikann (að afturkalla/stöðva aðgerð) og að skoða STATUS skjámyndina.

Normal bolus/Venjulegur skammtur
Það er hægt að nota Normal bolus eiginleikann til að mæta kolvetnum í fæðu eða snarli og/eða til þess
að leiðrétta blóðsykursgildi sem eru hærri en þau gildi sem þú og meðferðaraðili þinn teljið vera raunhæf
kjörgildi fyrir þig.
Eftirfarandi leiðbeiningar eru fyrir Normal bolus gjöf þegar Bolus Wizard eiginleikinn er ekki virkur
(off).
Frá aðalvalmyndinni:
1 Go to the BOLUS MENU.
Main > Bolus

Veldu Set Bolus og ýttu á ACT.
Farðu á skref 2.

2 Ef SET BOLUS skjárinn
birtist: (Dual/Square
möguleikinn er ekki virkur)
Farðu á skref 3.
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Með því að nota EXPRESS BOLUS takkann:
BOLUS MENU
Set Bolus
Bolus History
Bolus Wizard Setup
Max Bolus
Dual/Square Bolus
Easy Bolus
BG Reminder

SET BOLUS

0.0

U

Ýttu á

á dælunni þinni. Farðu á skref 2.

Ef BOLUS TYPE skjárinn
birtist: (Dual/Square Wave
er virkur) veldu Normal
Bolus og ýttu á ACT. Farðu
á skref 3.

BOLUS TYPE
Normal Bolus
Square Wave Bolus
Dual Wave Bolus

3 Sláðu inn bolus skammtinn sem
þú vilt dæla inn og ýttu á ACT.

SET BOLUS*

0.0

U

SET BOLUS*

/

2.5

* „SET NORMAL BOLUS“ birtist ef
.
Dual/Square
eiginleikinn er virkur (on).

U

ACT

NOTE - Ef þú hefur stillt á BG Reminder (blóðsykurs áminninguna), þá mun birtast skjámynd
sem bíður þér upp á að samþykkja / virkja ákveðna tímalengd eftir þessa bolus gjöf til að minna
þig á að mæla blóðsykurinn þinn aftur. Upplýsingar um þennan eiginleika er að finna í kaflanum
“Blóðsykurs áminning” bls. 32.
4 Ýttu á ACT til þess að samþykkja og gefa bolusinn. Þá
mun Normal bolus gjöfin hefjast. Á meðan bolusgjöfin
er í gangi þá sérðu töluna á skjánum hækka þar til
öllum skammtinum hefur verið dælt inn.

BOLUS DELIVERY
11:53
Normal

0.1

BOLUS DELIVERY
11:53
U
Normal

2.5

U

Dælan pípir / titrar í upphafi bolus gjafar. Þegar bolus gjöfinni er
lokið pípir / titrar dælan aftur og dælan birtir
hvíldarskjámyndina.
Hér fyrir neðan er dæmi sem getur hjálpað þér að skilja hvernig
þessi eiginleiki dælunnar virkar.
Normal/venjulegur fæðu bolus með notkun kolvetnishlutfalla
Hægt er að nota Normal bolus til að koma til móts við kolvetni í fæðu eða snarli og til að leiðrétta
blóðsykur sem er hærri en það kjörgildi sem hefur verið sett fyrir þig.
Friðjóni hefur verið kennt að hann þurfi að gefa sér 1 einingu af insúlíni fyrir hvert hlutfall af kolvetnum
sem hann borðar (mjólk, sterkju eða ávexti). Í hádeginu í dag ætlar hann að borða:
Samloku með kalkún (2 brauðsneiðar)
2 sterkjur
1 lítið epli
1 ávöxtur
1 bolli af léttmjólk
1 mjólk
_________
Heildarhlutföll kolvetna =
4
Hádegismatur Friðjóns telur því 4 kolvetnishlutföll og þess vegna gefur hann sér 4 einingar af matarbolus fyrir hádegismatinn.
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Bolus æfing:
Stilltu Normal bolus á 2.0 einingar í gegnum valmyndina.
Athugaðu hvort þú hafir stillt þetta rétt.
Notaðu EXPRESS BOLUS takkann

, stilltu núna á 2.0 einingar af Normal

NOTE - gættu þess
að dælan sé ekki
tengd við þig á
meðan þú æfir þig.

bolus.
Merktu við hér ef þér tókst að stilla þetta rétt.
Normal fæðu bolus æfing með notkun hlutfalla (exhanges):
Veldu máltíð sem þú hugsanlega borðar og fylltu í eyðurnar.
Matur:

__________

hlutföll:

____________

__________

hlutföll:

____________

__________

hlutföll:

____________

heildarhlutföll:

____________

Þú þarft _______einingar af insúlíni fyrir hvert hlutfall. Heildar bolus er_______ fyrir þessa máltíð.
Normal fæðu bolus með talningu kolvetna.
Lydíu hefur verið ráðlagt að gefa sér 1 einingu af insúlíni fyrir hver 10 grömm af kolvetnum. Hér er
insúlínið sem hún þarf vegna útreiknaðs kolvetnisstuðuls hennar. Hún ætlar að fá sér í kvöldmat:
112 gr. Grillaður kjúklingur
0 grömm
160 ml hrísgrjón
30 grömm
120 ml soðið spergilkál
5 grömm
28 gr. brauðbolla
15 grömm
5 ml léttsmjör
0 grömm
____________
Heild kolvetna =
50 grömm
Kvöldmatur Lydíu telur samtals 50 grömm af kolvetnum. Kolvetnisstuðullinn hennar er 1 eining insúlín: 10
grömm. Hún gefur sér því 5 einingar af fæðu bolus fyrir kvöldmatinn. Einingarnar finnur hún út með því
að deila 10 (insúlín fyrir kolvetnisstuðulinn) í 50 (heildar grömm kolvetna).
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Veldu máltíð sem þú hugsanlega borðar og fylltu í eyðurnar.
Fæða:

________

grömm kolvetna:

______________

________

grömm kolvetna:

______________

________

grömm kolvetna:

______________

heildargrömm kolvetna:

________________

Insúlín sem þú þarft á móti kolvetnisstuðli: 1 eining af insúlíni á móti _______ grömmum af kolvetnum.
Deildu heildargrömmum kolvetna með insúlíninu fyrir kolvetnisstuðulinn og gefðu þér_____einingar af
insúlíni fyrir matinn.
Fæðu bolus, leiðréttingar bolus og insúlínnæmi
3a
Jónas vill fá sér morgunmat. Hann hefur reiknað það út að hann þarf 4.0 einingar af insúlíni fyrir matinn
sem hann ætlar að borða.
Hann mælir blóðsykurinn og sér að hann er 11.1 mmol/L (200 mg/dL). Jónas veit að blóðsykurinn er
hærri en kjörgildi hans fyrir máltíðir og hann þarf því að auka insúlín áður en hann borðar.
Meðferðaraðili Jónasar hefur ákveðið eftirfarandi fyrir hann:
Kjörgildi blóðsykurs fyrir máltíð:
Insúlínnæmi:1

6.1 mmol/L (110 mg/dL)
2.0 mmol/L (36 mg/dL)

3b
Jónas ákveður að hann þurfi 2.5 einingu af leiðréttingar bolus til að lækka háa blóðsykurinn.
Leiðréttinga bolusinn (2.5 eining) mun lækka hans núverandi blóðsykursgildi 11.1 mmol/L (200 mg/dL)
að kjörgildinu 6.1 mmol/L (110 mg/dL).
Hækkaða blóðsykursgildið er 11.1 - 6.1 = 5 mmol/L (200 - 110 = 90 mg/dL):
Leiðréttingar bolusinn: 5.0/2.0 (insúlínnæmi) (90/36 mg /dl) = 2.5 einingar
(Hann bætir því við 2.5 einingum af bolus við 4.0 einingar af insúlíni sem hann þarf fyrir máltíðina. Jónas
þarf að gefa sér 6.5 einingar af bolus).
1. Insúlínnæmi er hversu mikið blóðsykur lækkar (í mmol/L eða mg/dl) eftir gjöf 1 einingar af insúlíni.
Ráðfærðu þig við meðferðaraðila þinn til þess að finna út insúlínnæmi þitt.
2. TDD = Heildarmagn af gefnu basal og bolus insúlini á sólarhring.
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Æfing: Fæðu bolus
Þú hefur fundið út að fæðu bolusinn þinn er: _______ einingar.
Kjörgildi blóðsykurins hjá þér er: _______ til _______ (meðaltal er _______ ).
Núverandi blóðsykurinn þinn er: _________.
Leiðréttingarstuðullinn þinn er: 1 eining lækkar blóðsykurinn þinn um _________.
Þú þarft að gefa þér ________ einingu/ar af insúlíni til að leiðrétta háan blóðsykur.
Heildar bolusinn (fæðu bolus auk leiðréttingar bolus) er _________.
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Að skoða bolus gjafirnar
Á BOLUS HISTORY skjámyndinni getur þú séð lista yfir allar nýlegar bolus gjafir. Þar getur þú séð lista
með dagsetningu, tíma, einingum og gerð bolusa síðustu 24 bolusa sem hafa verið gefnir. Þessi eiginleiki
er hjálplegur til þess að halda utan um gefið insúlín eða til þess að athuga hvort þú hafir fengið bolus fyrir
síðustu máltíð.
Á BOLUS HISTORY skjámyndinni birtist einungis það insúlínmagn sem var í raun gefið hafi bolus gjöf
verið stöðvuð áður en gjöfinni var lokið. Vísað er á næstu bls. (bls. 30) “Bolus upplýsingar” fyrir
leiðbeiningar um hvernig hægt er að skoða upplýsingar fyrir bolus eiginleikann.
Fylgdu eftirfarandi skrefum til þess að skoða BOLUS HISTORY skjámyndina:
1 Farðu að BOLUS HISTORY skjámyndinni og flettu að
bolus gjöfunum.
Main > Bolus > Bolus History

Ef þú hefur notað Bolus Wizard eiginleikann við
insúlíngjöf einhverra þessara bolusa, þá mun skjárinn
sýna kolvetnin/fæðuna (CH) og blóðsykursgildin sem
Bolus Wizard eiginleikinn notaði til þess að reikna út
bolusana.
2 Upplýsingar um eftirfarandi tegundir bolusa er að
finna í næsta hluta þessa bæklings „Bolus smáatriði”.

(með Bolus Wizard
eiginleikanum)
BOLUS HISTORY
Last 12:48 0.7N
05SEP 15:05 0.2N
05SEP 19:30 4.8S

BOLUS HISTORY
Last 12:48 0.7N
CH: 13 BG: 150
05SEP 13:05 0.2N

kolvetnisgildi

dags.

tími
magn/tegund

blóðsykursgildi

N = Normal (venjulegur)
S = Square Wave (jafn)
D = Dual Wave (tvískiptur)
DN = Normal part of dual bolus (hluti tvískipta bolusins
sem er gefinn tafarlaust)
DS = Square part of dual bolus (hluti tvískipta bolusins
sem er gefinn yfir lengri tíma)
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Bolus upplýsingar
Á BOLUS HISTORY skjámyndinni getur þú séð yfirlit upplýsinga um insúlíngjafir sem gefnar hafa verið í
formi bolusa. Þessar upplýsingar eru:
‡

Bolus gerðir: Normal, Square og Dual

Stillt magn bolusa
‡ Gefið magn bolusa
‡ Upplýsingar um Bolus Wizard eiginleikann (ef hann er í notkun)
Til þess að sjá upplýsingar um bolusa,
(án Bolus Wizard eiginleikans)
fylgdu eftirfarandi skrefum:
‡

1 Á BOLUS HISTORY skjámyndinni,
veldu bolusinn sem þú vilt skoða og
ýttu á ACT.
2 Upplýsingarnar um þennan bolus
birtist á skjánum. Flettu í gegnum
upplýsingarnar.
3 Farðu út úr valmyndinni þegar þú ert
búin að skoða þetta.

BOLUS HISTORY
Last 17:45 0.7N
05SEP
13:05
05SEP
18:30
ACT

02N
4.8S

(insúlíngjöf er virk)
BOLUS DETAIL
Type:
User Entry:
Delivered:

Normal
4.0U
0.7U

(insúlíngjöf hefur verið stöðvuð)

BOLUS DETAIL
Type:
User Entry:
Stopped at:

Normal
4.0U
0.7U

(insúlíngjöf er lokið)
BOLUS DETAIL
Type:
Delivered:
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Normal
4.0U

Ef Bolus Wizard eiginleikinn
reiknar út bolusinn, þá birtast
þessar upplýsingar einnig á
BOLUS DETAIL skjámyndinni.

Bolus Wizard:
Est total:
Food intake:
(Meter) BG:
Food:
Correction:
Active Ins:
Est time:

4.0U
45gr
160
3.0U
2.0U
1.0U
12:03

(sýnd gildi eru
einungis dæmi)

Hámark (maximum) bolus skammtur í einni gjöf
Hámarks bolus skammtur í einni gjöf(max bolus) er öryggisaðgerð sem takmarkar magn insúlíns sem
hægt er að gefa í stökum bolus. Stilling framleiðandans er 10.0 einingar. Þú getur stillt markið frá 0.0 til
25.0 einingar. Það er mikilvægt að þú ræðir þessa aðgerð við meðferðaraðila þinn til þess að stilla þann
skammt sem er hámark mögulega gefins bolus.
Til þess að stilla hámarks bolus skammt, fylgdu eftirfarandi skrefum:
1 Farðu á MAX BOLUS SETUP
skjámyndina.

2 Stilltu hámarks skammt bolus
og ýttu á ACT.

Main > Bolus > Max Bolus
x__
MAX BOLUS SETUP
0-25

10.0

U

MAX BOLUS SETUP
0-25

15.0

U

ACT

3 Hámark bolus skammtur
er stilltur. Farðu út úr
valmyndinni.
BOLUS MENU
Bolus Wizard Setup
Max Bolus
Dual/Square Bolus

ESC

(blikkandi)

Dæmi 1: Hámarks bolus skammtur gefinn
Sif gefur sér mjög smáa skammta af insúlíni fyrir mat. Sem öryggismörk hefur hún og meðferðaraðili
hennar stillt dæluna hennar á 5.0 einingar sem hámarks bolus.

Dæmi 2: Hámarks bolus skammtur gefinn
Davíð er unglingur í vexti. Hann hefur mikið dálæti af því að borða stórar máltíðir og þarf mikið magn af
insúlíni til að mæta fæðuinntekt sinni. Hann stillir dæluna sína á hámark 20.0 einingar af insúlíni svo
hann geti fengið eins mikið insúlín og hann þarfnast.
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Blóðsykursáminning (BG Reminder)
Eftir að þú hefur gefið þér bolus er líklegt að þú viljir mæla hjá þér blóðsykur. BG Reminder
(blóðsykursáminning) er möguleiki sem dælan hefur upp á að bjóða. Ef þú stillir á þann eiginleika þá pípir
dælan eða titrar til að minna þig á að mæla blóðsykur eftir bolus gjöf.
Þessi eiginleiki dælunnar er ekki virkur (off) þegar dælan kemur frá framleiðanda. Ef þú hefur BG
Reminder möguleikann virkan, þá spyr dælan við bolusgjöf, hversu langan tíma þú viljir láta líða frá bolus
gjöf og þar til þú verður minntur á að mæla blóðsykur. Tíminn sem dælan bíður upp á er frá 30 mínútum til
5 klukkustunda, eða enginn (NONE). Ef þú vilt ekki hafa þennan valmöguleika virkan, stilltu þá valið á Off.
(BG Reminder er ekki í boði eftir Easy Bolus gjöf.)
1 Farðu að BG REMINDER SETUP skjámyndinni.

BG REMINDER SETUP

Main > Bolus > BG Reminder

2 Veldu On og ýttu á ACT. BG reminder aðgerðin
er núna virk. Farðu út úr valmyndinni (exit).

Off
On

Næst þegar þú stillir á bolus, þá mun dælan þín spyrja þig hversu langan
tíma þú vilt láta líða þar til þú verður minntur á að mæla blóðsykur.

NOTE - Ef þú ýtir á ESC þegar BG Reminder Duration skjárinn birtist,
þá mun dælan byrja að gefa bolus án þess að stilla á áminningu. Ef þú
stillir á annan bolus með BG Reminder áður en fyrri áminningin fer af
þá afturkallar þú fyrri stillingu BG Reminder.
12:40

CHECK
BG

This is a reminder
to check your BG
ESC, ACT to clear

Þegar BG Reminder fer af
dælunni, þá mun dælan þín pípa
eða titra og skilaboðin „CHECK
BG” birtast á skjánum. Dælan
pípir eða titrar reglubundið þar
til þú hefur hreinsað skjáinn

(ESC, ACT).
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U100
STATUS
BG Reminder in 0:18h
Battery: Normal
Tues 08 MAR 2004

BG REMINDER DURATION

2:00
(blikkar)

Þegar þú stillir á BG Reminder eftir
bolus gjöf, þá getur þú séð á STATUS
skjámyndinni hversu langur tími er þar
til áminningin verður.
Hér sést á STATUS skjámyndinni að BG
Reminder áminningin kemur eftir 18
mínútur.

Basal
Markmið basal insúlíns / grunninsúlíns er að halda blóðsykri þínum innan kjörgilda á meðan þú ert ekki
að borða. Meðferðaraðili þinn mun aðstoða þig við að reikna út þetta gildi fyrir þig. Basal insúlínið
(grunninsúlínið) ætti að vera u.þ.b helmingur þess insúlíns sem líkami þinn þarfnast á sólarhring. Dælan
líkir eftir brisinu þínu með því að dæla insúlíni stöðugt allan sólarhringinn.
Þú getur stillt insúlíndæluna þína á mismunandi magn á tíma(skammta) yfir daginn eftir því sem líkami
þinn þarfnast. Insúlínþörf þín er mismunandi eftir lífstíl þínum og þörfum. Á meðan sumir einstaklingar
hafa dæluna stillta á einungis einn basal skammt allan sólarhringinn þá finnst öðrum þeir þurfa að hafa
breytilega skammta yfir sólarhringinn. Basal skammturinn hefur upphafs og lokatíma insúlíngjafar. Þegar
þú hefur einu sinni stillt inn skammtinn þá mun dælan dæla insúlíni eftir grunnmynstri (basal pattern)
yfir sólarhringinn og endurtaka sig daglega eftir það.

Upphafs- og lokatími (start
og stop time)

Basal rate 2

Þegar þú stillir basal skammt á
BASAL MENU skjámyndinni, þá þarftu
að setja upphafstíma (start) á hverja
valda basal gjöf. Lokatími basal
gjafarinnar (stop) er upphafstími
næstu basal gjafar(sjá mynd).

Basal rate 1
start #1
stop #1

Basal rate 3
start #2
stop #2

start #3
stop #3

Það er mælt með því að þú skráir
15:00
7:00
(miðnætti)*
(miðnætti)
00:00
00:00
basal skammta þína á pappír. Quick
Reference card fylgir dælunni þinni í
þessum tilgangi. Til þess að ná sem
* Ekki er hægt að breyta upphafstíma á Basal Rate 1 (fyrsta
bestum árangri ráðfærðu þig við
grunnskammti), einungis er hægt að breyta hraðanum. Basal
meðferðaraðila þinn um basal skammt
Rate 1 hefst alltaf á miðnætti (klukkan 00:00 (ráðlagt hér á
áður en þú stillir hann eða breytir
landi) eða 12 a.m. ef enskt snið er valið).
honum.
Upphafstími hvers basal skammts er lokatími þess sem var á
undan. Á þennan hátt færðu stöðugt basal insúlín
(grunninsúlín) allan sólarhringinn.
n

n

Þú getur ekki sett nýjan upphafstíma á basal skammt sem
skarast við fyrri skammt. Ný stilling á basal skammti eyðir
fyrri upplýsingum.
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Hvernig þú stillir basal skammtinn þinn
Þú þarft að stilla basal skammtinn þinn áður en þú getur fengið grunninsúlín með dælunni. Skrifaðu
niður hjá þér basal stillingarnar þínar.
Það er mælt með því að þú ákveðir basal skammtinn þinn með aðstoð meðferðaraðila.
Ef þú ætlar að taka af þér dæluna í lengri tíma t.d. í meira en einn dag, stilltu þá basal skammtinn á
0.0U/H. Þessi aðgerð sér til þess að skráðar upplýsingar í dælunni þinni um gefið insúlín eru réttar. Vísað
er til kaflans, „Ef þú fjarlægir dæluna þína” bls. 22 í kafla 2 fyrir frekari upplýsingar.

Basal stillingar og basal gjafir
Fylgdu eftirfarandi skrefum til þess að stilla
basal skammta dælunnar þinnar:

NOTE - Þú getur ekki breytt stillingum á
basal skammti á meðan temp basal
aðgerðin í hlutföllum (%) er virk.
1 Farðu á BASAL MENU valmyndina

(Ef þú ætlar að nota pattern (fleiri mynstur),
þá byrjar þú á að velja þann basal (grunn)
sem þú vilt, svo SET BASAL RATE 1 BASAL

BASAL MENU
Set/Edit Temp Basal
Set/Edit Basal
Basal Review

MENU skjámyndin birtist þá.)

ACT

EDIT BASAL
Standard
Pattern A
Pattern B

ACT

Main > Basal

ACT

2 Veldu Set/Edit Basal og ýttu á ACT.
3 Þá birtist SET BASAL RATE 1 skjámyndin.
Sláðu inn fyrsta basal skammtinn og ýttu á ACT.

SET BASAL RATE 1
00:00

0. 00

4 Upphafstími fyrsta basal skammtsins er miðnætti.
Honum er ekki hægt að breyta.
5 Upp kemur skjámyndin SET START TIME 2. Ef þú þarft
einungis einn basal skammt fyrir allan sólarhringinn,
fylgdu eftirarandi skrefum:
a. Ýttu á ACT eða ESC án þess að setja
upphafstíma.
b. Þá mun BASAL RATE skjámyndin birtast með
upplýsingum um basal skammt þinn. Basal
skammtur þinn hefur nú verið stilltur.
c. Farðu út úr valmyndinni.
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4.40U
0.00U
- .- -U

U
H

Hraði 1 (blikkar) ýttu á
til að stilla
/
BASAL RATE 1

ACT
SET START TIME 2

BASAL RATE

--:--

Current Rate 0.45U/H
Started #1 -00:00
24 HR. Total 10.80U

_._ _

U
H

(blikkandi) start time
2. Ekki stilla. Ýttu á
ACT eða ESC.

Ef þú þarft að stilla á fleiri en einn basal skammt fyrir hvern dag, fylgdu þá eftirfarandi skrefum:
a. Þegar SET START TIME 2 skjámyndin birtist,
sláðu upphafstíma fyrir næsta skammt og
ýttu á ACT.

SET START TIME 2
ACT

--:--

b. Þá birtist SET BASAL RATE 2 skjámyndin.
Sláðu inn skammtinn og ýttu á ACT.
c. Endurtaktu skref a og b fyrir hvern basal
skammt sem þú vilt bæta við. Hver
skammtur mun hafa mismunandi númer
(t.d. Basal Rate 1, Rate 2, Rate 3, o.s.frv.).

_.__

SET BASAL RATE 2
07:30

Start time (upphafstími)
2 (blikkar) Ýttu á
til að stilla
/

U
H

_. _ _

U
H
ACT

Rate 2 (blikkar)
Ýttu á

/

til

þess að stilla

d. Eftir að þú hefur lokið við að stilla basal skammt, ýttu á ESC.
e. Þá mun BASAL RATE skjámyndin birtast. Nú mun basal skammturinn
dælast inní líkama þinn eins og hann hefur verið stilltur. Farðu út úr
valmyndinni.

NOTE - Þegar þú hefur lokið við að stilla dæluna þína, þá getur þú vistað
stillingarnar. Frekari leiðbeiningar er að finna á bls 130 undir heitinu
„Stillingar notenda”.

SET START TIME 3
--:--

_. _ _

U
H

ESC

BASAL RATE
Current Rate
Started #1 24 Hr. Total

0.60U/H
00:00
14.40U

Æfing: Að stilla basalinn
AÐVÖRUN: Gættu þess að vera EKKI tengdur við dæluna á meðan þú æfir þig á henni.
Stilltu basal skammtinn á 0.5 einingar á klst. (unit per hour).
Athugaðu hvort þér hafi tekist að stilla basal skammtinn rétt:
Hvert er heildar basal insúlín fyrir sólarhringinn ______ (svar: 12 einingar)
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Basal review (yfirlit)
Upplýsingar um Temporary basal (tímabundinn grunn insúlín) er einungis hægt að finna á STATUS
skjámyndinni.

Núverandi basalgjöf
STATUS skjámyndin sýnir upplýsingar um núverandi basal skammt.

Standard
basal er
núverandi
basalskammtur

STATUS
U100
Last Bolus N 3.8U
09:07 11 JAN
Basal 1: 0.80 U/H
Units Left: 128.0U
Battery: Normal
Remote: On
Tue 11 JAN 2004
S/N #000000
Paradigm 522
Ver X.XX X.X

Daglegur basal skammtur/skammtar
BASAL REVIEW skjámyndin sýnir basal skammt sem er stilltur fyrir hvern dag frá miðnætti til
miðnættis. Berðu saman yfirlit yfir insúlíngjafir og blóðsykursgildi þín til þess að hjálpa þér og
meðferðaraðila þínum að finna ákjósanlegan insúlínskammt fyrir hvern dag.
1 Farðu að BASAL MENU. Veldu Basal Review og ýttu á
ACT.
Main > Basal> Basal Review
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BASAL MENU
Select Patterns
Set/Edit Basal
Basal Review

2 Ef þú notar ekki patterns
(munstur / breytilegir dagar):

Ef þú notar patterns (munstur):

Á skjáborðinu birtast basal patterns (munstur fyrir breytilega daga).
Það basal pattern (grunnmunstur) sem er í gangi
BASAL REVIEW
Upplýsingar um standard basal (grunn sem
er yfirdekkt. Veldu það pattern sem þú vilt
þú notar frá degi til dags) mun birtast.
Standard
16.80U
skoða. Ýttu á ACT.

STANDARD
1) 00:00
2) 11:30
3) 12:00

Pattern A
Pattern B

16.80 U
0.60U/H
1.00U/H
0.80U/H

Upphafstími
basal rate

24.50U
19.60U

ACT

(Heildarmagn
basal insúlíns
sem er dælt á
sólarhring)

Upphafstími og einingar
(Heildarmagn basal
fyrir hvern insúlínskammt í insúlíns em er dælt
á sólarhring)
því pattern (munstri) mun
birtast.

Basal skammtur
(einingar/klst.)

PATTERN A
24.50 U
1) 00:00
2.20U/H
2) 10:30
1.80U/H
3) 19:30
2.60U/H

Upphafstími
basal rate
Basal skammtur
(einingar/klst.)

3 Farðu út úr valmyndinni að þessu loknu (exit the menus).
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Hámarks basal skammtur
Hámarks (Max) basal skammtur eru öryggismörk þess insúlíns sem hægt er að gefa með dælunni á klst.
Þessi hámarks skammtur á við um alla basal skammta sem eru stilltir, þar með talin tímabundinn basal
skammtur (temporary basal). Það er mikilvægt að þú ræðir við meðferðaraðila þinn um hver hámarks
basal skammturinn þinn eigi að vera.
Hámarks basal skammtur (maximum basal rate) getur aldrei verið lægri en sett stilling á basal skammt.
Þannig getur þú ekki sett inn stillingar fyrir basal skammt sem eru hærri en hámarks basal skammtur né
stillt hámarks skammt sem lægra gildi en settur basal skammtur. Þetta á bæði við um patterns (munstur)
og temporary basal rates (tímabundna grunna). Þegar dælan þín kemur frá framleiðanda er hámarks
basal skammturinn stilltur á tvær (2.0) einingar / klst.
Til þess að stilla hámarks basal skammt á dælunni þinni fylgdu eftirfarandi skrefum:
1 Farðu á MAX BASAL RATE skjámyndina. 2
Þá mun Max basal rate blikka.

Breyttu skammtinum og ýttu á 3
ACT.

Main > Basal > Max Basal Rate

Nú hefur þú stillt
hámarks basal
skammt þinn. Farðu
út úr valmyndinni.

MAX BASAL RATE

2.

00 UH

(blikkar)

MAX BASAL RATE

x

15.

00

U
H

ACT

Dæmi 1: Hámarks Basal
Insúlínþörf Helenu er mjög lítil. Mesti basal skammtur hennar er einungis 0.4 einingar á klukkustund.
Sem öryggisaðgerð stillti meðferðaraðili hennar dæluna hennar á hámarks basal skammt 1.0 einingu á
klukkustund.
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Dæmi 2: Hámarks Basal
Rúnar þarf mikið magn af insúlíni til þess að hafa stjórn á blóðsykrinum hjá sér. Nýja dælan hans kom frá
framleiðandanum stillt á hámarksskammt 2.0 einingar á klukkustund. Snemma á morgnana þarf Rúnar
2.8 einingar af insúlíni á klukkustund. Rúnar þarf að endurstilla hámarks basalskammt dælunnar sinnar á
3.0 einingar til þess að koma til móts við þarfir sínar.
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Að stöðva dæluna þína
Þú getur stöðvað dæluna þína með Suspend eiginleikanum. Suspend stöðvar allar insúlíngjafir að
meðtaldri núverandi basal og bolus gjöf eða prime gjöf sem er virk. Á meðan suspend eiginleikinn er á
mun dælan þín ekki dæla neinu insúlíni þar til þú hefur sett hana af stað aftur (resume aðgerð). Þegar
dælan er komin af stað aftur þá er hún tekin úr Suspend viðmóti.
Dælan mun pípa eða titra á u.þ.b. 15 mínútna fresti til að minna þig á að hún er ekki að dæla insúlíni.
Dæmi: Þú stöðvar dæluna þína klukkan 11:20, dælan pípir/titrar klukkan 11:30, 11:45, 12:00 o.s.frv. þar
til þú hefur sett hana aftur í gang (basal resume).

NOTE - Þegar dælan er stöðvuð þá er hún í Attention mode (fylltur hringur). Þegar dælan þín er í
Suspend ástandi þá getur þú einungis sett dæluna af stað aftur eða skoðað STATUS skjámyndina.
Engar aðrar aðgerðir eru virkar.
Fylgdu eftirfarandi skrefum til þess að stöðva dæluna þína (suspend):
1 Á aðalvalmyndinni
(MAIN MENU) veldu
Suspend og ýttu á
ACT.

2

SUSPEND mun blikka.
Ýttu á ACT til þess að

stöðva dæluna þína
(blikkar).

ACT
MAIN MENU
Bolus
Suspend
Basal

SUSPEND

ACT

3

Á skjánum sést að dælan er stöðvuð
og á hvaða tíma hún stöðvaði. Eftir
nokkrar mínútur mun
hvíldarskjámynd dælunnar birtast
með fylltum hring.
Stopped at 13:05

SUSPEND

Press ACT to Stop Pump

(blikkar)

NOTE - Ýttu á ESC einu sinni (þrisvar ef stillt er á
Sensor eiginleikann) til þess að skoða STATUS
skjámyndina og til þess að staðfesta að dælan þín
sé stöðvuð.
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STATUS
U100
Suspended at 13:05
Last Bolus N 3.8U
7:58 22 FEB

Að setja insúlíngjöfina af stað aftur (resume pump delivery)
Þegar dælan hefur verið stöðvuð (suspend eiginleikinn) þá birtist sjálfkrafa hvíldarskjámyndin á
dæluna með fylltum hring.
Fylgdu eftirfarandi skrefum til þess að setja dæluna þína af stað aftur og
hefja basal gjöf:
1. Af hvaða skjámynd sem er, ýttu á ACT þar til RESUME skjámyndin
birtist. Ýttu aftur á ACT.
2. Dælan þín pípir einu sinni og að því loknu mun hvíldarskjámyndin
birtast (með engri mynd af hring).

NOTE - Bolus gjöf eða fixed prime sem hefur verið stöðvuð með
Suspend eiginleikanum mun EKKI halda áfram þegar þú setur dæluna
aftur af stað. Þú verður að endurstilla og virkja dæluna til þess að
ljúka insúlíngjöfinni.

ACT
Stopped at 13:05

RESUME
ACT - Restart Basal
ACT

Dæmi:
Suspend eiginleikinn (að stöðva dæluna)
1 Jóhann hefur notað Medtronic MiniMed dælu í nokkra mánuði. Hann stundar fótbolta og
körfubolta af kappi. Jóhann og meðferðaraðili hans hafa ákveðið að hann þurfi ekki basal insúlín á
meðan hann er að æfa og að hann skuli þá taka af sér dæluna. Jóhann notar „Suspend” eiginleika
dælunnar til þess að stöðva basal insúlíngjöfina á meðan hann hefur ekki dæluna tengda við sig.
Hann setur dæluna aftur í gang („Resume”) þegar hann tengir dæluna aftur við sig.
2 Helena er tilbúin að borða hádegismatinn sinn. Hún var nýbúin að stilla dæluna sína á matar bolus
þegar síminn hringir. Helenu langar að tala í símann og að bíða með að borða. Hún veit að ef hún
klárar að gefa sér matar bolusinn og borðar ekki fljótlega á eftir að þá gæti verið hætta á að
blóðsykurinn falli. Helena stöðvar („Suspend”) insúlíngjöf dælunnar til þess að stöðva
bolusgjöfina en setur dæluna strax af stað aftur („Resume“) til þess að fá áfram basal insúlínið
sitt. Þegar hún er búin í símanum og tilbúin til þess að borða athugar hún STATUS skjámyndina til
þess að sjá hversu mikinn hluta af bolus insúlíni hún hafði fengið áður en hún stöðvaði dæluna.
Hún stillir á nýjan bolus m.t.t. hversu mikið magn hún hafði fengið áður.
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Æfing:
Suspend function
1 Gættu þess að dælan sé EKKI tengd við þig á meðan þú ert að æfa þig.
Gefðu þér 3.0 einingar af insúlíni með Normal bolus. Þegar bolus gjöfin er hafin, stöðvaðu bolusinn
með Suspend eiginleikanum.
Mundu að þegar þú stöðvar bolusgjöf með „Suspend” eiginleikanum þá mun ÖLL insúlíngjöf
stöðvast.
2 Settu dæluna þína aftur í gang („Resume”) til þess að basal insúlíngjöfin þín haldi áfram.
3 Athugaðu STATUS skjámyndina.
4 Hversu mikið insúlín fékkst þú með bolusnum áður en þú stöðvaðir dæluna með Suspend
eiginleikanum? _______.
5 Ef þú vilt fá restina af bolusnum seinna, hversu mikið þarftu að bæta við til þess að gefa þér 3.0
einingarnar sem þú ætlaðir upphaflega að gefa þér? _______.
Æfing:
Að hefja aftur basal gjöf eftir að hafa stöðvað dæluna
Gættu þess að dælan sé EKKI tengd við þig á meðan þú ert að æfa þig.
1 Gefðu þér 3.0 einingar af bolus núna. Á meðan bolus gjöfin er í gangi stöðvaðu bolusinn.
2 Athugaðu hvort þú hafir getað stöðvað bolusinn.
3 Settu núna dæluna af stað aftur.
4 Gáðu að því hvort þú hafir getað sett dæluna af stað aftur.
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Kafli 4

Að hefja insúlíngjöf
Að undirbúa dæluna þína fyrir notkun
Áður en þú heldur áfram með skrefin í þessum kafla þá mælum við með því að þú horfir á
æfingakerfið fyrir dæluna á geisladiski sem fylgdi dælunni og ljúkir við að æfa þig.
Þegar þú hefur lokið við að æfa þig og ert tilbúinn að nota dæluna með insúlíni þá þarft þú að gæta
þess að:
1 Að dælan sé stillt á rétta dagsetningu og tíma
2 Að stilla dæluna eftir leiðbeiningum meðferðaraðila þíns
3 Fylla á forðahylkið og
4 koma slöngusettinu fyrir
Það sem þú þarft að hafa við hendina er:
‡
Dæla
‡
Insúlin
‡
Paradigm forðahylki og notendahandbók
‡
Paradigm slöngusett og notendahandbók
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A ð fylla á forðahylkið
AÐVÖRUN:

Gættu þess að fjarlægja allar loftbólur þegar þú fyllir á forðahylkið.

1 Fjarlægðu forðahylkið úr pakkanum. Gættu
þess að skrúfstykkið sé vel skrúfað á
forðahylkið.
skrúfstykki

2 Þrífðu glasið sem geymir insúlínið með alkahóli.
3 Gættu þess að ýta ekki á skrúfstykki heldur haltu
utanum bláa millistykkið þegar þú tengir
forðahylkið við lyfjaglasið.

forðahylki
millistykki
Lyfjaglas

4 Ýttu á skrúfstykkið og hleyptu loftinu úr forðahylkinu yfir í lyfjaglasið.
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5 Haltu vel í skrúfstykkið og
millistykkið á meðan þú
hvolfir því ásamt
lyfjahylkinu þannig að
lyfjahylkið snúi upp.
Dragðu svo varlega
skrúfstykkið til baka til að
fylla á forðahylkið með
insúlíni.

6 Sláðu létt í forðahylkið til
þess að hleypa loftbólum upp
sem eru í forðahylkinu.

7 Ýttu varlega á skrúfsstykkið til
þess að hleypa loftbólunum út
sem eru í forðahylkinu.
8 Ýttu varlega á skrúfstykkið til
þess að hafa það magn í
forðahylkinu sem þú þarft á að
halda.
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9 Haltu utan um millistykkið og snúðu
lyfjahylkinu niður, snúðu forðahylkinu
rangsælis og kipptu því beint uppúr
millistykkinu.

10 Komdu skrúfstykki slöngusettsins fyrir á
forðahylkinu. Snúðu því réttsælis þar til það
festist á forðahylkinu en þá heyrist smellur.

“heyrist
smellur”

11 Bankaðu létt í hlið forðahylkisins til þess að
fjarlægja loftbólur sem
gætu verið í hylkinu.
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12 Til þess að hreinsa loftbólur
sem hafa leitað efst í
forðahylkið, ýttu á skrúfstykkið þar til þú sérð insúlín
í slöngunni fyrir ofan
samskeytin.

13 Snúðu skrúfstykkinu rangsælis
til þess að fjarlægja það úr
forðahylkinu án þess að toga í
það.

Að skipta um slöngusett
Að fjarlægja forðahylkið
Í hvert skipti sem þú fjarlægir og kemur nýju forðahylki fyrir í dælunni þinni þá þarftu að spóla dæluna til
baka (rewind) og undirbúa hana (prime) fyrir nýtt hylki. Þegar þú setur nýtt hylki í þá þarftu að hafa
insúlín við hendina.
1 Fjarlægðu allt slöngusettið frá líkama þínum.
2 Hafir þú öryggislás á dælunni þinni, losaðu hann þá af.
3 Snúðu tengið við slöngusettið í hálfan hring rangsælis
og losaðu forðahylkið og tengið út úr dælunni.

Tengi slöngusettsins
Hálfhringur rangsælis

4 Notuðu forðahylki og slöngusetti þarftu að farga í umbúðum fyrir sóttmengaða hluti.
5 Nú þarftu að spóla (rewind) dæluna þína til baka eins og sagt er frá í næsta hluta.
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Að spóla dæ luna þína til baka
Áður en þú heldur áfram gæ ttu þess að dæ lan sé EKKI tengd við líkam a þinn.

Gættu þess að vera búin að fjarlægja slöngusettið frá líkama þínum áður en þú
spólar (rewind) dæluna tilbaka eða undirbýrð hana fyrir nýtt sett. Settu aldrei
forðahylki í dæluna meðan slöngusett er tengt við líkama þinn. Ef þú gerir það
gæti insúlín farið af slysni inn í líkama þinn.

AÐVÖRUN:

.
1 Ef þú fjarlægir forðahylkið og ert að koma fyrir nýju, farðu að REWIND skjámyndinni.
Main > Prime > Rewind

2 Á REWIND skjámyndinni, ýttu á ACT til að spóla
tilbaka (rewind). Dælan spólar til baka þá birtist
REWINDING á skjánum.
3 Þegar dælan heufr spólað til baka þá birtist
PREPARING TO PRIME á skjánum.

REWIND

ACT

Disconnect from Body
Press ACT to Rewind

PRIMING STOPPED
Continue Priming
Rewind Pump
Status Screen

REWINDING
Wait for notification

ESC

ACT
NOTE - Ef þú ýtir á ESC, þá birtist PRIMING
STOPPED á skjánum. Þessi skjámynd leiðir þig
til baka að undirbúning dælunnar. Þegar þú
hefur byrjað á að spóla tilbaka þá getur þú ekki afturkallað aðgerðina.

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

Ef þú ert að æfa þig, fylgdu eftirfarandi skrefum:
a. EKKI setja forðahylki í dæluna þína. Gættu þess að rauði tappinn sem kom með dælunni sé í
hólfinu fyrir forðahylkið.
b. Haltu áfram með manual prime leiðbeiningarnar sem lýst er í “Manual prime” hlutanum á bls.
47.
Ef þú ert ekki að æfa þig, haltu áfram í næsta hluta, “Að koma forðahylki fyrir í dælunni þinni.”
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Að koma forðahylkinu fyrir í dælunni þinni
Ef forðahylkið er komið í dæluna þína farðu í næsta hluta, „Manual prime.”
Þú verður að fylgja eftirfarandi skrefum í þeirri röð sem þau koma fyrir. Skjámynd dælunnar sýnir
leiðbeiningar til þess að hjálpa þér í gegnum þessi skref. Ef þú ert að æfa þig, EKKI setja forðahylki í
dæluna þína.
VIÐVÖRUN:

Þú verður að spóla dæluna þína tilbaka áður en þú kemur nýju forðahylki fyrir í
henni. Einn eiginleiki dælunnar er að mæla magn insúlíns sem er í forðahylkinu.
Framleiðsla dælunnar krefst þess að spólað sé til baka (rewind) áður en þú setur
nýtt forðahylki til þess að rétt mæling sé á magni.

1 Ef þú ert að nota dæluna í fyrsta skipti, fjarlægðu þá bláa tappann úr hulstrinu fyrir forðahylkið.
AÐVÖRUN:

Ekki setja forðahylki í dæluna þína ef þú hefur ekki spólað tilbaka. Ef þú gerir það
þá gætu insúlíngjafirnar orðið ónákvæmar. Settu aldrei forðahylki í dæluna þína á
meðan slöngusett er tengt við líkama þinn. Ef þú gerir það gæti insúlín farið af
slysni inn í líkama þinn.

2 Komdu forðahylkinu fyrir í tiltekið hólf á
dælunni.

3 Snúðu tenginu á slöngusettinu í u.þ.b.
hálfhring réttsælis þar til tengið situr fast.
Tengið á slöngusettinu ætti að liggja lárétt
eins og sést á myndinni..
Tengi á
slöngusetti

ESC

AC

4 Settu öryggislás yfir ef þú vilt.
5 Nú þarftu að undirbúa dæluna (manual prime) eins og er lýst í næsta hluta.
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Manual prime
Með manual prime fyllir þú á slöngusettið með insúlíni áður en þú kemur því fyrir á stungustað. Þú
getur einungis framkvæmt Manual prime aðgerðina eftir að þú hefur spólað (rewind) dæluna tilbaka.
AÐVÖRUN:

Gættu þess að slöngusettið sé EKKI tengt við líkama þinn áður en þú ýtir á ACT til
þess að undirbúa (prime) dæluna. Settu aldrei forðahylki í dæluna á meðan
slöngusett er tengt við líkama þinn. Ef þú gerir það gæti insúlín farið af slysni inn í
líkama þinn.

1. Þegar þú hefur spólað
(rewind) dæluna þína
tilbaka, þá mun
PREPARING TO PRIME
skjámynd dælunnar
birtast.
ACT

Disconnect from Body
Insert/Lock Reservoir
Hold ACT to Prime

(halda takka)

PREPARING TO PRIME
Hold ACT

DISCONNECT

ACT

(halda
takka)

2. Ýttu á og haltu ACT
takkanum inni til þess að
byrja að fylla á
slöngusettið (prime).
Dælan mun pípa 6 sinnum
til að gefa til kynna að
áfyllingin sé að hefjast.
AÐVÖRUN:

PREPARING TO PRIME

PRIMING – HOLD ACT
ESC if
done

0.3

U ACT

(halda
takka inni)

3. Á meðan þú heldur ACT
takkanum inni, þá mun dælan
pípa 6 sinnum aftur þar til
talning á einingarfjölda sem
þarf til að fylla á slöngusettið
birtist á skjáborðinu.

PRIMING – HOLD ACT
ESC if
done

U

5.1

4. Haltu áfram ACT takkanum inni
þar til þú sérð insúlíndropa
fremst á nálinu á slöngusettinu,
slepptu þá takkanum. Gættu
þess að ekkert loft sé í
slöngunni.

Ef PRIMING - HOLD ACT skjámyndin birtist ekki, EKKI halda áfram. EKKI koma
slöngusettinu fyrir í líkama þínum. Hafðu samband við InterMedica eða
meðferðaraðila þinn til þess að fá aðstoð.
Gættu þess að fjarlægja allt loft úr slöngunni og forðahylkinu á meðan þú undirbýrð
dæluna (manual prime).
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IS PRIMING
COMPLETE?

Ef þú notar meira en 30 einingar af insúlíni við áfyllingu á slöngusettið
þá mun dælan spyrja þig „is priming complete?” (er undirbúningnum
lokið?) Ef þú færð þessi skilaboð fylgdu eftirfarandi skrefum:
a. Gættu þess að dælan sé ekki tengd við líkama þinn.

Disconnect from body
See user guide
for instruction.
ESC, ACT to clear

b. Lestu skilaboðin á skjámyndinni, ýttu svo á ESC, ACT til þess að
hreinsa skjáinn.
c. Ef þú hefur lokið við áfyllingu slöngusettsins (manual prime – þá
sérðu insúlíndropa fremst á plastnálinni), ýttu á ESC og haltu áfram
með skref númer 5. Ef þú hefur ekki lokið við að fylla á
slöngusettið (manual prime), ýttu á og haltu ACT takkanum niðri
þar til áfyllingunni er lokið farðu svo á skref 5

5 Ýttu á ESC. Nú hefur þú lokið við að fylla á slöngusettið og undirbúið dæluna fyrir uppsetningu.
6 Nú getur þú tengt slöngusettið við líkama þinn samkvæmt leiðbeiningum.

Að setja upp slöngusett
AÐVÖRUN:

Ekki losa tengi forðahylkisins né herða á því á meðan slöngusettið er tengt við
líkama þinn.

Eftir að þú hefur lokið við eftirfarandi þætti þá verður þú tilbúinn til að setja upp slöngusettið á líkama
þinn:
‡
Fylltu á forðahylkið
‡
Spólaðu dæluna til baka (rewind)
‡
Komdu forðahylkinu fyrir í dælunni
‡
Undirbúðu dæluna (prime) með að fylla á slöngusettið með insúlíni
Það er mikilvægt að þú skiptir á slöngusetti á 2ja – 3ja daga fresti. Medtronic MiniMed býður uppá
margskonar slöngusett fyrir dæluna þína. Sem dæmi eru leiðbeiningar fyrir Quick-set® á næstu síðu. Það
er ávallt vísað til leiðbeininga sem koma með hverju slöngusetti fyrir sig fyrir frekari leiðbeiningar. Eftir
að þú hefur sett upp slöngusettið, haltu áfram undir liðnum „Fixed prime” (áfylling á plastleggnum).

51

Quick-set slöngusett (komið fyrir með Quick-serter®)
Ávallt vísað til leiðbeininga sem koma með slöngusettunum þínum.
1 Þvoðu hendurnar vel. .

2 Þvoðu og láttu stungusvæðið
þorna vel fyrir ástungu..

3

4

5

6

7

8

9
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10

11

12

13

Að aftengja Quick-set
Quick-set veitir þér það frelsi að þú getur aftengt dæluna tímabundið án þess að fjarlægja plastlegginn
úr líkama þínum.
Haltu í hökin til hliðanna á
tenginu á slöngusettinu með
tveimur fingrum.

Snúðu tenginu rangsælis.

Fjarlægðu tengið frá
plastleggnum.
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Að tengja aftur Quick-set
Fixed prime aðgerðin er framkvæmd áður en þú tengir Quick-set aftur til þess að tryggja að allt loft
hafi verið fjarlægt úr samskeytunum. Vísað er í kaflann „Fixed prime“ á næstu síðu fyrir frekari
leiðbeiningar.
Komdu tappanum (flata hliðin snýr að líkamanum) fyrir yfir plastleggnum þar til það festist alveg.
Gættu þess að snerta ekki flötu hliðina á tengihlutanum með fingrunum.
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Fixed prime (áfylling á stutta plastlegginn)
Eftir að þú hefur sett slöngusettið upp á líkama þínum og fjarlægt innsetningarnálina (bláa nálin) þá
þarftu að fylla á (fixed prime) mjúka plastlegginn með insúlíni. Auk þess þarftu einnig að fylla á mjúka
plastlegginn (fixed prime) þegar þú ert að tengja slöngusettið aftur eftir að þú hefur verið aftengdur í
einhvern tíma til þess að tryggja að allt loft sé fjarlægt úr samskeytunum.

NOTE - Magn þess sem notað er við áfyllinguna (prime amount) fer eftir hvaða tegund slöngusetts
þú ert að nota. Vísað er til leiðbeininga sem fylgir slöngusettinu þínu fyrir upplýsingar um magnið
(fixed prime amount).
1 Farðu að PRIME MENU
valmyndinni.
Main > Prime

2 Veldu Fixed Prime og
ýttu á ACT.

3 Á FIXED PRIME
skjámyndinni, veldu magnið
fyrir slöngusettið þitt og
ýttu svo á ACT.
FIXED PRIME

PRIME MENU

ACT

ACT

Þegar áfyllingin hefst þá mun
PRIME DELIVERY skjámyndin telja
niður einingarnar um leið og þær
eru gefnar. Þegar áfyllingunni er
lokið heyrist píp.
PRIME DELIVERY
18:32

3U

0.

Fixed Prime
Rewind
Prime History

4

0.2

U

Prime yfirlit
Fylgdu eftirfarandi skrefum til þess að sjá lista yfir áfyllingar sem hafa verið gefnar.
1 Farðu að PRIME MENU
valmyndinni.

3 Þá mun PRIME HISTORY
skjámyndin birtast.

Main > Prime

M
manual
prime

2 Veldu Prime History og
ýttu á ACT.
PRIME HISTORY
PRIME MENU
Fixed Prime
Rewind
Prime History

ACT

01JAN 13:05
03JAN 15:56
03JAN 20:23

22.5M
0.5F
1.2M

F
fixed
prime

4 Flettu í gegnum listann yfir
áfyllingagjafir (prime deliveries).
Þegar „F” stendur fyrir aftan tölu
þá táknar það áfylling á litla
plastlegginn (fixed prime). Þegar
„M” stendur fyrir aftan tölu þá
táknar það áfylling á slöngusettið
(manual prime). Farðu útúr
valmyndinni.
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Að skrásetja upplýsingar fyrir stjórnun á sykursýki
Núna þegar þú notar insúlíndælu þá munum við biðja þig reglulega að mæla blóðsykurinn þinn. Eina
leiðin fyrir meðferðaraðila þinn til þess að geta tekið ákvarðanir um stillingar dælunnar er að fá
upplýsingar úr dagbók sem þú heldur utanum blóðsykurinn þinn. Það er mikilvægt að mæla blóðsykurinn
oft og skrá niður mælingarnar, fæðuinntektina, hreyfingu og alla aðra þætti sem geta skýrt út
niðurstöður blóðsykursmælingar þínar.
Þú verður að mæla blóðsykurinn eins og til er ætlast og einnig þegar þér finnst blóðsykurinn geti verið
hár/lágur. Gættu þess að skrá matar bolusa, leiðréttingar bolusa, magn kolvetna sem þú borðar, basal
hraða og allar aðrar upplýsingar sem þú telur að geti komið að gagni fyrir meðferðaraðila þinn við að
lagfæra stillingar dælunnar.
Það er mikilvægt að skoða blóðsykursmælingarnar m.t.t. blóðsykursstjórnunar en ekki líta á tölurnar
sem einhverskonar umsögn um þig eða hvers virði þú ert. Reyndu að láta tölurnar ekki hafa áhrif á
andlega líðan þína og ekki dæma sjálfan þig of harkalega ef tölurnar eru þér ekki í vil. Fljótlega lærir þú
að hafa betri stjórn á blóðsykrinum með hjálp insúlíndælunnar.
MÆLDU ÞIG A.M.K. 4 - 6 SINNUM Á DAG.
Það er mælt með að þú mælir þig á eftirfarandi tímum til þess að sjá hvernig gengur með
blóðsykursstjórnunina:l
‡
‡
‡
‡
‡

Á nóttunni (annað slagið, t.d. kl.03:00)
Fyrir morgunmat (fastandi)
Eftir morgunmat (u.þ.b. 2 tímum eftir mat)
Fyrir hádegismat
Eftir hádegismat (u.þ.b. 2 tímum eftir mat)

Fyrir kvöldmat
‡ Eftir kvöldmat (u.þ.b. 2 tímum eftir mat)
‡ Fyrir svefn
‡ Áður en þú sest undir stýri
‡

Að ákveða stillingar dælunnar
Meðferðaraðili þinn mun fara eftir upplýsingum sem hann fær úr blóðsykurs dagbókinni þinni við að
finna út ráðlagðar stillingar fyrir dæluna þína. Það er mjög mikilvægt að halda góða dagbók fyrstu
vikurnar eftir að þú byrjar á dælumeðferð. Það er ekki einungis mikilvægt að þú skráir blóðsykursgildin,
heldur er einnig mikilvægt að borða reglulega og að þú hreyfir þig eins og þú ert vanur/vön.
Þar til þú og meðferðaraðili þinn hafið fundið út stillingar á dælunni sem hentar þér best þá er
mikilvægt fyrir þig að borða fæðu þar sem þú getur auðveldlega reiknað út kolvetnin. Þegar búið er að
ákveða grunnhraða insúlínsins (basal rate) þá er auðveldara að prófa sig áfram með breytilegar
matartegundir og magn.
Þegar þú og meðferðaraðili þinn eruð orðnir ánægðir með upphafsstillingar á dælunni þá getur þú
prófað þig áfram með fæðutegundir, matartíma og hreyfingu.
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Að nota dagbókina þína
Fylgdu eftirfarandi skrefum við notkun dagbókarinnar sem fylgdi dælunni þinni:
1 Skrifaðu dagsetningu og tíma í þar til gert pláss efst á síðunni.
2 Gefðu þér tíma við að skrá niður upplýsingarnar. Mældu blóðsykurinn þinn og skráðu hann í svæðið
merkt blóðsykur („blood glucose.”)
3 Ef þú ert að fá þér að borða, skráðu grömm kolvetna í svæðið merkt kolvetni („carbohydrates.”).
4 Ef þú gefur þér bolus til leiðréttingar og/eða vegna fæðuinntektar, skráðu þær upplýsingar í svæðið
merkt fæðu bolus og/eða leiðréttingar bolus („meal bolus” og/eða „correction bolus.” Þó þú hafir
gefið þér þennan bolus í einni tölu, skráðu töluna í tvennu lagi í tiltekið svæði í dagbókinni.
5 Skráðu basal rate (grunnhraða) í svæðið merkt grunnhraða („basal rate.”). Ef þú hefur fleiri en einn
hraða, gættu þess að skrá inn réttar upplýsingar um tíma fyrir hraðann.
6 Þegar þú stundar hreyfingu, skráðu tímalengd hreyfingarinnar í svæðið merkt hreyfingu
(„exercise.”). Ef þú mælir ketona í þvagi, skráðu niðurstöður þeirra mælinga í svæðið merkt Ketonar
í þvagi („urine ketones.”). Skráðu upplýsingar í hvert skipti sem þú mælir ketona í þvagi jafnvel þótt
ekkert mælist í þvaginu.
7 Skráðu tímann þegar þú skiptir um slöngusett í dælunni þinni í svæðið merkt skipt um sett („set
change.”). Þessi athugasemd hjálpar þér að sjá ef breytingar verða á blóðsykursmælingum þínum í
tengslum við það þegar þú skiptir um sett..
8 Skráðu inn matinn sem þú borðar í dálkana morgunmatur („breakfast,”) hádegismatur („lunch,”) og
kvöldmatur („dinner”).
9 Skráðu allar upplýsingar sem gætu útskýrt breytingu á blóðsykrinum hjá þér eða gætu skipt máli
varðandi ákvörðun um meðferðina á sykursýkinni í hlutann sem er merktur athugasemdir („notes”).
Notaðu þennan hluta sem þína persónulegu dagbók.
10 Í lok skráarinnar eru blóðsykurslínurit. Til þess að teikna blóðsykurslínurit fyrir daginn, fylgdu
tímanum sem þú mældir þig og merktu við þar sem tíminn mætir blóðsykursgildinu vinstra megin.
Merktu með punkti á línuritið. Í lok dagsins tengdu punktana sem tákna mælingar dagsins saman til
þess að mynda línurit frá degi til dags.
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Kafli 5

Að nota Bolus Wizard eiginleikann
Hvað er það?
Þetta er eiginleiki sem reiknar út áætlaðan bolus:
‡

Til að mæta fæðuinntekt
þinni

OG/EÐA

‡

Til að leiðrétta of háan
blóðsykur

Upplýsingar sem þú þarft að hafa tiltækar
Fæðuinntekt
Þú þarft að vita hversu mikil hlutföll (exchanges) eða grömm kolvetna þú ætlar að borða. (Þú verður að
vita hvaða fæða innheldur kolvetni og hvernig þú telur innihald kolvetnis í mat).

Blóðsykursmælingar þínar
Þú verður að þekkja gildi blóðsykursmælinga þinna. Dælan
bíður uppá beina tengingu við eina ákveðna tegund
blóðsykursmæla sem hægt er að nota þegar Bolus Wizard
eiginleikinn er virkur. Frekari upplýsingar um virkni þessa
möguleika er að finna í hlutanum „Möguleikar
blóðsykursmæla” bls. 73 í þessum kafla. Til þess að nýta þér
Bolus Wizard eiginleikann án þess að vera með fyrrgreindan
mæli þá slærðu blóðsykursmælingar þínar sjálfur inn í
dæluna handvirkt.

Blóðsykursgildi (BG
Readings)

Blóðsykursmælir sem
sendir gögn yfir í
dælu
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Stillingar þínar fyrir Bolus Wizard eiginleikann
Auk blóðsykursgilda þinna og/eða upplýsinga um fæðuinntekt þá notar Bolus Wizard eiginleikinn þínar
persónulegu stillingar sem þú hefur sett inn í dæluna. (Sjáðu „Hvernig á að stilla Bolus Wizard
eiginleikann” bls. 65 fyrir frekari leiðbeiningar).
Einingar kolvetna (grömm eða hlutföll
(exchanges))
‡ Kolvetnis- (fæðu) stuðull (kolvetni
grömm/einingar af insúlíni eða einingar
insúlíns / hlutföll (exchanges) kolvetna)
‡

Blóðsykursgildi (mmol/L (mælieining
sem er notuð á Íslandi) eða mg/dL)
‡ Insúlínnæmi
‡ Kjörgildi blóðsykurs
‡ Tími virks insúlíns í klst. (active insulin
time - hours)
‡

Fáðu þessar upplýsingar frá meðferðaraðila þínum og til þess að ná sem bestum árangri, talaðu við
meðferðaraðila þinn áður en þú gerir einhverjar breytingar. Haltu skrá yfir stillingarnar þínar fyrir Bolus
Wizard eiginleikann á eftirfarandi hátt (sjá næstu tvær síður):

Stillingar Bolus Wizard eiginleikans
Upplýsingar
Einingar kolvetnis (Carb units):
Kolvetnisstuðull (Carb ratios):
Bolus Wizard eiginleikinn notar þennan stuðul til að reikna út
bolus vegna fæðuinntektar.
Ef þú telur kolvetni:
Þessi stuðull er magn gramma kolvetnis sem mætir einni (1)
einingu insúlíns.
bil gilda: 3 – 150 grömm/einingu
Ef þú telur í hlutföllum (exchanges):
Þessi stuðull er magn insúlíns sem þarf til að mæta einu
(kolvetnis-) hlutfalli.

Stillingar
_____ grömm eða ____ hlutföll
upphafstími
#1: _________
(miðnætti)
#2: _________
#3: _________
(aukastillingar, ef þarf)
#4: _________
#5: _________
#6: _________
#7: _________

bil gilda: 0.1 – 5.0 einingar/hlutföll

Kolvetnisstuðullinn þinn getur verið breytilegur yfir daginn.

#8: _________

NOTE - Þú getur stillt dæluna þína á allt að átta (8)
mismunandi kolvetnisstuðla.
Blóðsykursgildi: (hvernig þú mælir blóðsykurinn þinn)

60

_____ mmol/L (eða _____ mg/dL)

Stillingar Bolus Wizard eiginleikans
Upplýsingar
Insúlínnæmi:
Þessi stuðull er notaður til þess að reikna út leiðréttingar
bolusinn þinn.
Þessi stuðull segir til um hversu mikið blóðsykurinn lækkar við
1.0 einingu af insúlíni.
bil gilda:0.5 - 22.2 mmol/L or (10 – 400 mg/dL)

NOTE - Insúlínnæmi þitt getur verið breytilegt yfir
daginn. Þú getur stillt dæluna þína á allt að átta (8)
mismunandi stillingar fyrir insúlínnæmi. .
Kjörgildi blóðsykurs:
Ef blóðsykursgild þitt er hærra en kjörgildi þitt, þá mun Bolus
Wizard eiginleiki þinn reikna út skammt til leiðréttingar á háa
blóðsykrinum. Ef blóðsykurinn þinn er lægri en kjörgildi þitt þá
mun Bolus Wizard eiginleikinn reikna út leiðréttingu á þann
hátt að hann dregur frá bolusnum þínum vegna fæðuinntektar.
bil gilda: 3.9 - 13.9 mmol/L (eða 60 – 250 mg/dL)

NOTE - Dælan þín býður uppá átta (8) mismunandi
stillingar kjörgilda blóðsykurs.

Tími virks insúlíns:
Tími sem Bolus Wizard eiginleikinn notar til þess að reikna út
það virka insúlín sem er í líkama þínum (sjáðu „Um virkt
insúlín” á bls. 64). Farðu eftir ráðleggingum sem
meðferðaraðili þinn hefur gefið þér um tíma virks insúlíns í
líkama þínum m.t.t. tegundar insúlíns sem þú notar og hver
hraði frásogs insúlínsins er hjá þér.

Stillingar
Hvað blóðsykur
upphafstími
lækkar (gildi)/ 1
einingu af insúlíni
(miðnætti)
#1: _________
#2: _________
#3: _________
(aukastillingar, ef þarf)
#4: _________
#5: _________
#6: _________
#1: ____-_____
(miðnætti)
#2: ____-_____
#3: ____-_____
(aukastillingar, ef þarf)
#4: ____-_____
#5: ____-_____
#6: ____-_____
#7: ____-_____
#8: ____-_____

Fjöldi klst.:_________

bil gilda: 2 – 8 klst
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Hvernig Bolus Wizard eiginleikinn vinnur
1 Ef þú vilt að dælan þín hafi aðgang að blóðsykursgildum þínum, skráðu þá gildin í dæluna.
‡ Tengdu blóðsykursmæli sem getur sent mælingarnar í dæluna (vísað í kaflann „Möguleikar
blóðsykursmæla“ bls. 73).
eða
‡

Sláðu þau inn dæluna handvirkt með

takkanum.

2 Ef þú ert að fara að borða, sláðu inn magn kolvetna í fæðunni eða hlutföll (exchanges).
3 Þá mun Bolus Wizard eiginleikinn reikna út bolusinn fyrir þig. ESTIMATE DETAILS skjámyndin birtist
með upplýsingar um hvað dælan telur að þú þurfir stóran bolus.

NOTE - Ef þú notar mæli sem hægt er að tengja við dæluna, þá stillir þú dæluna þannig að hún taki
við upplýsingum um blóðsykursmælingar. Bolus Wizard eiginleikinn mun þá nota
blóðsykursmælingarnar til þess að reikna út bolus skammtana. Leiðbeiningar um þetta er að finna í
þessum kafla undir „Möguleikar blóðsykursmæla” bls. 73.
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Meira um Bolus Wizard eiginleikann
Um há eða lág blóðsykursgildi
Ef blóðsykurinn þinn er lægri en 3.9 mmol/L (70
mg/dL) eða hærri en 13.9 mmol/L (250 mg/dL), þá
mun skjámynd Bolus Wizard eiginleikans gera þér
viðvart og leiðbeina þér. Lestu leiðbeiningarnar og
ýttu á ACT eða ESC til að hreinsa skilaboðin af
skjánum. Þú getur haldið áfram að stilla og gefa þér
bolus.

LOW BG
DO NOT BOLUS UNTIL
BG IS NORMAL.
Treat low BG.
Monitor BG.
HIGH BG
Check for occlusion
Check ketones. Consider
insulin injection.
Monitor BG.

ACT eða ESC

Um hámarks gjöf
Bolus Wizard eiginleikinn gefur ekki insúlín umfram það magn sem
hefur verið stillt inn sem hámarks bolus. Ef Bolus Wizard
eiginleikinn reiknar út bolus sem er hærri en sett hámark fyrir
bolusa þá birtast skilaboðin, „MAX BOLUS EXCEEDED” (umfram
settan hámarksskammt) á skjánum. Ef þetta gerist fylgdu
eftirfarandi skrefum:
1 Á skjámyndinni MAX BOLUS EXCEEDED, ýttu á ACT til þess að
halda áfram að stilla bolusinn þinn. Þá munu birtast
upplýsingar um magn áætlaðs og hámarks bolus. Haltu áfram á
skref 2.
Ef þú vilt ekki halda áfram, ýttu á ESC til þess að afturkalla
aðgerðina og þá munt þú aftur fá skjámyndina ENTER BG (sláðu
inn blóðsykursgildi).

MAX BOLUS
EXCEEDED
ACT

EST: 30.0U
MAX: 25.0U

ESC
til að
afturkalla

ENTER BG

---

mmol/L*

*eða mg/dL

2 Á EST: MAX skjámyndinni, ýttu aftur á ACT til þess að halda
áfram að stilla bolusinn þinn. Ef þú vilt afturkalla aðgerðina ýttu þá á ESC þú færð aftur upp ENTER
BG skjámyndina.

NOTE - Dælan gefur ekki insúlín með bolus umfram fyrirfram stillt hámark. Til dæmis: Bolus
Wizard eiginleikinn áætlar að þú þurfir 30 einingar og hámarks bolus er stilltur á 25 einingar.
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Þegar þú ýtir á ACT, þá mun dælan einungis gefa þér 25 einingar, og mun gera þér viðvart að
áætlaður bolus hafi verið hærri en hámarksbolus

Um virkt insúlín (active insulin)
Virkt insúlín er það insúlín sem dælan hefur gefið þér en líkaminn hefur ekki fullnýtt. Bolus Wizard
eiginleikinn gerir ráð fyrir virku insúlíni (af fyrri bolusum) í líkama þínum eftir þeim tímamörkum sem
hafa verið stillt í dæluna áður en eiginleikinn ákveður hversu mikið insúlín þú þarft. Þetta gæti komið í
veg fyrir blóðsykursfall vegna leiðréttinga á of háum blóðsykri.
Bolus Wizard eiginleikinn reiknar þannig sjálfkrafa út virkt
insúlín í líkama þínum, byggt á þeim upplýsingum sem þú hefur
slegið inn um tíma virks insúlíns og dregur hæfilegt magn frá
þegar blóðsykursgildi þín eru fyrir neðan kjörgildi. Upplýsingarnar
munu birtast á skámyndinni ESTIMATE DETAILS á meðan verið er
að stilla bolusinn.
Tími virks insúlíns er stillt á 6 klst. þegar Paradigm dælan
kemur frá framleiðanda og samræmist það flestum vísindalegum
rannsóknum um virkni insúlíns. Ef meðferðaraðili þinn reiknar út
annan tíma fyrir þig þá getur þú breytt tíma virks insúlíns. Tíminn
getur verið frá tveimur til átta klukkustunda og hleypur á einni
klst.

ESTIMATE DETAILS
Est total:
Food intake:
(Meter) BG:
Food:
Correction:
Active Ins:
ACT to proceed,
ESC to back up

4.0U
45gr
8.8
3.0U
2.0U
1.0U

(sýnd gildi eru einungis
dæmi)

Ef dælan hefur
engar
upplýsingar um
blóðsykursgildi
þá stendur
„N/A” fyrir
aftan Active
Insulin

Þú getur alltaf valið að afþakka útreikninginn frá Bolus Wizard eiginleikanum og slegið sjálfur inn bolus
sem þú telur hæfilegann.
Þú finnur frekari upplýsingar um virkt insúlín á bls. 159 „Helstu þættir Bolus Wizard eiginleikans”.
VIÐVÖRUN:
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Bolus Wizard eiginleikinn getur ekki áætlað rétt magn af virku insúlíni í líkama
þínum ef þú hefur gefið þér insúlín með sprautu/penna. Upplýsingar um insúlín sem
gefið er með sprautu/penna er ekki skráðar í dæluna og þar af leiðandi mun dælan
telja virkt insúlín vera minna en það er í raun og veru. Þú verður að bíða í u.þ.b. 8
klst. eftir að hafa sprautað þig með insúlíni áður en þú getur treyst á að Bolus
Wizard eiginleikinn geti reiknað út virkt insúlín. Tímalengd virks insúlíns er þó háð
stillingum þínum á Bolus Wizard eiginleikanum. Sjáðu „Um virkt insúlín” hér að
ofan fyrir frekari upplýsingar

Hvernig á að stilla Bolus Wizard eiginleikann
Til þess að geta stillt Bolus Wizard eiginleikann þarft þú að vera búin(n) að reikna út og skrá þínar
einstaklingsbundnu þarfir á töfluna á bls. 60 – 61. Þú stillir Bolus Wizard eiginleikann á EDIT SETTINGS
skjámyndinni.
Main > Bolus > Bolus Wizard Setup > Edit Settings
Þegar þú hefur stillt eiginleikann, þarftu ekki að stilla hann aftur nema þú viljir gera breytingar á
gildunum. Þegar þú hefur slegið inn eina stillingu á gildi þá mun skjárinn sjálfkrafa fara á næsta gildi.
Eftir að þú hefur slegið inn öll gildin, skoðaðu yfirlit yfir þau til þess að gæta þess að þau séu öll rétt
slegin inn.
Leiðbeiningar til að stilla gildi Bolus Wizard eiginleikans eru í næstu efnisgrein. Stilltu gildin í réttri röð
til þess að vera viss um að slá öll gildin inn.

Bolus Wizard eiginleikinn virkur eða ekki virkur (On/Off)
1 Farðu á EDIT SETTINGS skjámyndina.
Bolus > Bolus Wizard Setup >
Edit Settings

2 Veldu Wizard og ýttu á ACT.

3 Veldu On (Bolus
wizard virkur) eða
Off (ekki virkur) og
ýttu á ACT.

EDIT SETTINGS

EDIT SETTINGS
Wizard
Carb Units:
BG Units:

Off
-----

4 Þá mun EDIT SETTINGS
skjámyndin birtast.
Ýttu á ACT til þess að
byrja að stilla gildin.

ACT
WIZARD ON/OFF

ACT

Wizard:
Carb Units:
BG Units:

On
-----

ACT

Off
On
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Einingar kolvetna (carb units)
Stilling eininga kolvetna (carb unit setting) lætur dæluna vita hvaða aðferð á að nota við að telja
kolvetni þín (grömm eða hlutföll (exchanges)). Vísað er í töfluna „Að stilla Bolus Wizard eiginleikann” til
þess að sjá hvernig þú finnur út þínar stillingar.

NOTE - Í hvert sinn sem þú breytir einingum kolvetna þá verður þú að endurstilla kolvetnisstuðulinn
þinn.
1 Á skjámyndinni EDIT
SETTINGS, veldu Carb
Units (einingar kolvetna)
og ýttu á ACT.
EDIT SETTINGS
Wizard:
Carb Units:
Carb Units:
BG Units:

On
-----

2 Veldu Grams (grömm) eða
Exchanges (hlutföll) og ýttu
á ACT.

CARB UNITS
Grams
Exchanges

3 EDIT SETTINGS skjámyndin
birtist aftur svo þú getir
stillt kolvetnisstuðulinn
þinn næst.
EDIT SETTINGS
Wizard:
Carb Units:
Carb Ratios:

On
grams
---

Stuðull kolvetna og hlutfalla (Carb/Exch ratios)
Ef kolvetnisstuðullinn þinn er í grömmum: Þá er kolvetnisstuðullinn þinn fjöldi gramma kolvetna sem
ein (1.0) eining af insúlíni mætir.
Ef kolvetniseiningin þín er í hlutföllum: Þá er kolvetnisstuðullinn þinn fjöldi eininga af insúlíni sem þarf
til að mæta einni (1.0) einingu af hlutfalli (exchange).
Þar sem þessi stuðull getur verið breytilegur yfir daginn, þá býður dælan uppá átta (8) stillingar.
Meðferðaraðili þinn stillir jafnvel einungis einn eða tvo möguleika á kolvetnisstuðli í upphafi þegar þú
byrjar að nota Bolus Wizard eiginleikann.
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4 Á EDIT SETTINGS skjámyndinni, veldu Carb
Ratios (kolvetnisstuðull) og ýttu á ACT.
5 Þá birtist skjámyndin SET CARB RATIO 1
(stilltu kolvetnisstuðul 1 – ef þú notar grömm)
eða skjámyndin SET EXCH RATIO 1 (stilltu
stuðul hlutfalla 1 – ef þú notar hlutföll).
Stilltu fyrsta stuðulinn þinn og ýttu á ACT.
(Upphafstími fyrsta stuðulsins er miðnætti
(kl. 00:00) og honum er ekki hægt að breyta).

Ef grömm eru notuð
EDIT SETTINGS
Wizard:
Carb Units:
Carb Ratios:

Ef hlutföll eru notuð
EDIT SETTINGS

On
grams
---

On
exch
---

Wizard:
Carb Units:
Carb Ratios:

ACT

ACT
SET EXCH RATIO 1
00:00

SET CARB RATIO 1
00:00

15

grams
/U

1.0

U/exch

(blikkar) stilltu og ýttu svo á ACT
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WARNING
A carb ratio of XX is
valid but outside
the usual range of
5-50.*
ESC to correct,
ACT to continue

NOTE - Gildi kolvetnisstuðulsins er venjulega á bilinu 5 – 50 grömm
(grams) /einingu (u) eða 0.3 – 3.0 einingar (u)/hlutfalli (exch). Ef gildi
stuðulsins þíns er fyrir utan þetta bil þá mun þessi aðvörun birtast á
skjánum á dælunni þinni. Ýttu á ESC til að leiðrétta og á ACT til þess
að halda áfram.

(* 0.3 - 3.0 for exch)

Að stilla einungis á einn
kolvetnisstuðul:
a. Ýttu á ESC.
Notar hlutföll

Notar grömm
SET START TIME 2
_:_

__

(blikkar)

SET START TIME 2
_:_

grams
/U

Að stilla á fleiri kolvetnisstuðla:

__

(blikkar)

U/exch

a. Stilltu upphafstíma næsta
kolvetnisstuðuls
og ýttu á ACT.

SET START TIME 2
_:_

b. Stilltu gildi næsta
stuðuls og ýttu á
ACT.
c. Endurtaktu skref
a og b til þess að
stilla inn fleiri
stuðla.
d. Ýttu á ESC þegar
þú hefur lokið
þessu.

__

SET START TIME 2
_:_

grams
/U

__

U/exch

(flashing)
set then press ACT
SET CARB RATIO 2*
07:00

__

SET EXCH RATIO 2*
07:00

grams
/U

__

U/exch

* Númerið sem birtist hér getur verið
frá 2 uppí 8 eftir því hvað þú stillir á
marga stuðla.

6 Þá birtist EDIT SETTINGS skjámyndin aftur. Stilltu blóðsykursgildi þín eins
og er útlistað í næsta hluta.
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Notar hlutföll

Notar grömm

EDIT SETTINGS
Wizard:
Carb Units:
Carb Ratios:

On
grams
->

Blóðsykursgildi (BG units)
Þú getur valið á milli tveggja mælieininga á blóðsykursgildum. Það er mmol/L (notað hér á landi) og
mg/dL (t.d. notað í Bandaríkjunum).

NOTE - Ef þú breytir stillingum þínum á mælieiningum blóðsykursgilda þá verður þú að endurstilla
insúlínnæmi og kjörgildi blóðsykursins.
7 Á EDIT SETTINGS
skjámyndinni, veldu BG
Units og ýttu á ACT.
EDIT SETTINGS
Carb Units:
Carb Ratios:
BG Units:

grams
->
---

8 Veldu mmol/L eða mg/dL
og ýttu á ACT.
BLOOD GLUCOSE UNITS

9 Þá mun EDIT SETTINGS
skjámyndin birtast aftur svo
þú getir stillt insúlínnæmið
þitt næst.

mg/dL
mmol/L

EDIT SETTINGS
-------

Sensitivity:
BG Target:
Active Ins Time:

Insúlínnæmi (Insulin sensitivity)
Insúlínnæmi þitt er hversu mikið blóðsykurinn þinn lækkar af einni einingu af insúlíni.Þetta gildi er
notað til þess að reikna út áætlaðan insúlínskammt sem þú þarft til þess að leiðrétta of háan blóðsykur.
Þar sem þetta gildi getur verið breytilegt yfir sólarhringinn þá bíður dælan uppá allt að átta (8) stillingar
næmis. Það getur verið að meðferðaraðili þinn láti þig einungis stilla eina eða tvær stillingar fyrir
insúlínnæmi þegar þú byrjar að nota Bolus Wizard eiginleikann. Skráðu stillingar þínar í „ Að stilla Bolus
Wizard eiginleikann” bls. 65.
Gildi insúlínnæmis er venjulega á bilinu 1.1 – 5.6 mmol/L (eða 20 – 100 mg/dL). Ef gildi þitt er fyrir
utan þetta bil þá birtast skilaboð aðvörunar á skjá dælunnar þinnar.
1 Á EDIT SETTINGS skjámyndinni, veldu Sensitivity
(næmi) og ýttu á ACT.
2 Sláðu inn gildi fyrir fyrstu stillingu insúlínsnæmis
og ýttu á ACT.

NOTE - Upphafstími fyrstu stillingar
insúlínnæmis er miðnætti (kl. 00:00) og
honum er ekki hægt að breyta.

EDIT SETTINGS
Carb Ratios:
BG Units:
Sensitivity:

--->
mmol/L
---

ACT

INS SENSITIVITY 1
00:00

__

mmol/L
per unit insulin

(blikkandi) stilltu
og ýttu svo á

ACT
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3 Skjámyndin SET START TIME 2 (stilltu upphafstíma 2) birtist.
4 Að setja eina stillingu insúlínnæmis:
Að setja fleiri en eina stillingu insúlínnæmis:
Ýttu á ESC.

SET START TIME 2
_:_

___

mmol/L

per unit insulin

a. Stilltu upphafstíma
fyrir næsta
insúlínnæmi og ýttu á
ACT.

SET START TIME 2*
07:30

___

mmol/L

per unit insulin

(blikkar) stilltu og ýttu á

(blikkar)

b. Stilltu inn gildi fyrir
næsta insúlínnæmi og
ýttu á ACT..
c. Endurtaktu skref a og
b til þess að stilla inn
fleiri gildi.
d. Ýttu á ESC þegar þú
hefur lokið þessu.

ACT

INS SENSITIVITY 2*
07:30

2.8

mmol/L

per unit insulin

(blikkar) stilltu og ýttu á

ACT

* Númerið sem birtist hér
getur verið frá 2 uppí 8 eftir
því hvað þú stillir á mörg gildi
insúlínnæmis.

5 Skjámyndin EDIT SETTINGS birtist aftur. Núna getur þú stillt kjörgildi blóðsykursins hjá þér (BG
target(s)).
BG target setting (stilling á kjörgildi blóðsykurs)
gerir þér kleift að stilla kjörgildi blóðsykurs í dæluna
þína. Vegna þess að kjörgildi blóðsykursins hjá þér
geta verið breytileg yfir sólarhringinn þá býður dælan
uppá átta (8) mismunandi stillingar fyrir kjörgildi
blóðsykurs (BG targets) fyrir hvern dag. Ef þú vilt
einungis hafa eitt kjörgildi blóðsykurs stillt í dæluna
þína, stilltu þá bæði lágt og hátt gildi á sömu tölu.

Glucose Concentration

Kjörgildi blóðsykurs (BG targets)
(mmol/L)

(mg/dL)

22.2

400

13.9

250

5.6

100

3.8
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Correct down to upper limit
(mg/dL)
100
(mmol/L)
5.6

Ef núverandi blóðsykursgildi er fyrir ofan kjörgildi
Correct up to the lower limit
sem þú hefur slegið inn í dæluna þá mun Bolus Wizard
(mg/dL)
70
Target Range (mmol/L)
3.8
eiginleikinn reikna út réttan skammt insúlíns til að
leiðrétta of háan blóðsykur. Ef núverandi
blóðsykursgildi þitt er fyrir neðan kjörgildið þá mun
Bolus Wizard eiginleikinn reikna út frádrátt til leiðréttingar sem eiginleikinn dregur frá næsta matar
bolus.

70

NOTE - Þegar dælan kemur frá framleiðanda þá er hún stillt sjálfkrafa á kjörgildi blóðsykurs 5.6-5.6 mmol/L (100 -

100 mg/dL). Ef þú stillir kjörgildi blóðsykursins út fyrir gildin 5.0-7.8 mmol/L (90-140 mg/dL) þá mun aðvörun birtast
á skjánum um að gildin séu samþykkt en séu fyrir utan eðlilegt bil

1 Á EDIT SETTINGS skjámyndinni, veldu BG
Target (kjörgildi blóðsykurs) og ýttu á ACT.
2 Sláðu inn lægri mörk kjörgildisins (BG
target) og ýttu á ACT. Sláðu svo inn efri
mörk kjörgildis blóðsykursins hjá þér (BG
target) og ýttu á ACT.

EDIT SETTINGS
BG Units:
Sensitivity:
BG Target:

mmol/L
->

ACT

Fyrsta bil BG Target (kjörgildi
mmol/L
blóðsykurs)
(blikkar)

TARGET RANGE 1
00:00

5.6 - 5.6

---

NOTE - Upphafstími fyrstu stillingar á kjörgildi blóðsykurs (BG target) er á miðnætti (kl. 00:00) og því er ekki
hægt að breyta.

3 Á skjánum munu tveir eftirfarandi valmöguleikar koma í ljós:
4 Að stilla einungis eitt kjörgildi
blóðsykurs (BG Target):
a. Press ESC.

SET START TIME 2
__:__

mmol/L

_._

Að stilla fleiri en eitt kjörgildi blóðsykurs (BG
Target):
a. Stilltu upphafstíma
fyrir næsta
blóðsykursgildi og
ýttu á ACT.

ESC

__:__

mmol/L

_._

(blikkar) sláðu inn töluna og
ýttu á ACT

(blikkar)
Ýttu á

SET START TIME 2*

b. Sláðu inn lægsta og
hæsta gildi fyrir
næsta bil
blóðsykursgildi og
ýttu á ACT.

TARGET RANGE 2*
07:30

mmol/L

5.5 - 5.5
(blikkar) sláðu inn töluna og
ýttu á ACT

c. Endurtaktu skref a og
b til að slá inn fleiri * Númerið sem birtist hér
bil blóðsykurgilda.
getur verið frá 2 uppí 8
d. Ýttu á ESC þegar þú
hefur lokið þessu.

eftir því hvað þú stillir á
mörg kjörgildi
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Virkur tími insúlíns (active insulin time)
Stilling á tíma virks insúlíns gefur dælunni til kynna hvaða tíma eigi að nota til þess að reikna út það
magn virks insúlíns sem þarf að draga frá áætluðum bolus. Frekari upplýsingar um þessa stillingu er að
finna undir liðnum „Um virkt insúlín” á bls. 64.
Meðferðaraðili þinn reiknar út fyrir þig hvaða tími virks insúlíns er hæfilegur fyrir þig. Fylgdu
eftirfarandi skrefum til þess að stilla tímann:
1 Á skjámyndinni EDIT
SETTINGS, veldu Active
Ins Time og ýttu á ACT.

EDIT SETTINGS
Sensitivity:
BG Target:
Active Ins Time:

Skilaboð

2 Sláðu inn fjölda klst. fyrir
tíma virks insúlíns og ýttu á
ACT.

3 Þá mun EDIT SETTINGS
skjámyndin birtast aftur
þar sem þú getur séð nýju
stillingarnar.
EDIT SETTINGS

ACTIVE INS TIME
->
->
---

6

hr

(blikkar), sláðu inn o
ýttu á ACT

Sensitivity:
BG Target:
Active Ins Time:

->
->
6

Fyrir hvað skilaboðin standa

‡

“Bolus Wizard setup is complete” ... Bolus Wizard eiginleikinn er virkur og allar stillingar eru
komnar inn.

‡

“Bolus Wizard is off”................... Bolus Wizard eiginleikinn er ekki virkur.

‡

“Missing Info” ........................... Bolus Wizard er virkur, en ekki hefur verið lokið við að slá inn
stillingarnar
Á þessari skjámynd birtast leiðbeiningar og hvaða
upplýsingar vantar.
Þú verður að stilla inn upplýsingarnar sem vantar áður en þú
getur ferð að nota Bolus Wizard eiginleikann.
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Farðu yfir stillingarnar þínar á Bolus Wizard eiginleikanum
Farðu yfir stillingarnar fyrir Bolus Wizard eiginleikann á REVIEW SETTINGS skjámyndinni. Berðu saman
þessar upplýsingar við töfluna fyrir stillingar á Bolus Wizard eiginleikanum ef þú telur það nauðsynlegt.
Bolus > Bolus Wizard Setup > Review Settings

1 Á REVIEW SETTINGS skjámyndinni, flettu í gegnum
textann til þess að skoða Bolus Wizard stillingarnar
þínar.
2 Farðu út úr valmyndinni þegar þú hefur skoðað
yfirlitið.

Möguleikar blóðsykursmæla

WIZARD SETUP
Edit Settings
Review Settings

ACT

REVIEW SETTINGS
On
Wizard
grams
Carb Units:
Carb Ratios:
15
00:00
10
06:00
BG Units:
mmol/L
Sensitivity:
1.6
00:00
1.9
06:00

BG Target:
Dælan þín býður uppá þann möguleika að taka sjálfkrafa
4.9-6.6
00:00
við upplýsingum um blóðsykursgildi frá þar til þess gerðum
5.5-7.7
06:00
6
Active
Ins
Time:
blóðsykursmæli. Þessi valmöguleiki er ekki virkur þegar
dælan kemur frá framleiðanda (turned off).
Til þess að virkja þennan möguleika þarf að slá inn einkennisnúmer mælisins í dæluna. Ef þú „tengir“
mælinn ekki við dæluna þá verður þú að slá blóðsykursgildin handvirkt inn í dæluna. Allir blóðsykursmælar
hafa sitt sér einkennisnúmer. Þú getur tengt allt að þrjá (3) mæla við dæluna þína.
Þegar hvíldarskjámyndin er á dælunni (HOME screen), þá mun dælan pípa eða titra þegar hún tekur við
blóðsykursmælingum frá blóðsykursmæli. Blóðsykursgildin birtast á skjámynd dælunnar.

NOTE - Notkun aukabúnaðar dælunnar, sem senda frá sér útvarpsbylgjur, rýra líftíma rafhlöðu
dælunnar.
Þú þarft að virkja (on) valmöguleikann fyrir blóðsykursmælinn til þess að stilla inn, eyða eða fara yfir
upplýsingar um einkennisnúmer blóðsykursmælis í dælunni þinni. Einkennisnúmerið er númer sem er
skráð á bakhlið Paradigm Link blóðsykursmælis. Frekari upplýsingar um notkun er að finna í
notendahandbók sem fylgir Paradigm Link blóðsykursmælinum.

Að nota Bolus Wizard eiginleikann 73

Reglur fyrir notkun blóðsykursmælis
Ef þú vilt að dælan þín sé tengd við blóðsykursmæli, þá verða eftirfarandi skilyrði að vera til staðar:
1 Valmöguleikinn fyrir blóðsykursmælinn þarf að hafa verið virkjaður (on) og stilltur. Leiðbeiningar um
það er að finna hér í kaflanum.
2 Dælan þín þarf að vera í innan við 1.2 metra (4 fet) fjarlægð frá blóðsykursmælinum til þess að geta
tekið við upplýsingum um blóðsykursgildi þín.
3 Líftími rafhlöðu dælunnar má ekki vera lítill (Low Battery alert).
4 Þegar stilla á bolus, þá mun mæling blóðsykursgildis mælisins birtast sjálfkrafa á ENTER BG
skjámyndinni. Dælan birtir ekki blóðsykursgildi sem hún hefur numið frá mælinum sem er eldra en
12 mínútna gamalt.
5 Gættu þess að valmgöguleiki dælunnar fyrir blóðsykursmæli (Meter Option) sé óvirkur (Off) þegar
þú ferð um borð í flugvél.
6 Ekki nota mæli sem notar útvarpsbylgur til þess að senda blóðsykursgildi í dæluna þína þegar þú ert
um borð í flugvél. Sláðu þá blóðsykursgildin handvirkt í dæluna.
VIÐVÖRUN:

Dælan tekur ekki við upplýsingum frá tengdum blóðsykursmæli þegar líftími rafhlöðu er
lítill (Low Battery alert). Til þess að tryggja að mælirinn nái tengingu við dælu gættu
þess að dælan hafi rafhlöðu með langan líftíma. (Fjarlægðu lélega rafhlöðu og komdu
nýrri fyrir til þess að tryggja tengingu milli dælu og mælis).

Skrá, eyða eða skoða upplýsingar um einkennisnúmer mælis.
Skjámyndir fyrir stillingar mæla eru mjög áþekkar skjámyndum fjarstýringa. Gættu þess að velja Meter
Options (í UTILITIES MENU) þegar þú stillir mælinn þinn.
Ef þú ert ekki viss að upplýsingarnar um einkennisnúmerið á mælinum þínum hafi verið slegnar inn í
dæluna þína, athugaðu það á REVIEW METER ID skjámyndinni.
Þú verður að opna fyrir valmöguleikann á notkun mælis til þess að skrá, eyða eða fara yfir upplýsingar
um einkennisnúmer mælis í dælunni þinni.
Main > Utilities > Meter Options

1 Á METER OPTION skjámyndinni, veldu On og
ýttu á ACT. Þá mun METER ID MENU skjámyndin
birtast..
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METER OPTION
Off
On

ACT

METER ID MENU
Add ID
Delete ID
Review ID

2 Að skrá, eyða eða fara yfir upplýsingar fyrir blóðsykursmæli ef óskað er.
Að skrá

Að eyða

Að fara yfir upplýsingarnar

a. Veldu Add ID og ýttu á
ACT.

a. Veldu Delete ID og ýttu á
ACT.

a. Veldu Review ID og ýttu
á ACT.

b. Notaðu örvarnar upp og
niður til þess að skrá inn
allar sex tölurnar á
einkennisnúmerinu. Ýttu
á ACT eftir hverja valda
tölu.

b. Veldu einkennisnúmer
mælisins sem þú vilt eyða og
ýttu á ACT.

b. Þá birtast einkennisnúmerin sem hafa verið
skráð inn á REVIEW
METER ID skjámyndinni.

ADD METER ID

(blikkar)

------

c. Þegar þú hefur valið
síðustu tölu
einkennisnúmersins þá
mun METER ID MENU
skjámyndin birtast aftur.

DELETE METER ID

REVIEW METER ID

1 111111
2 222222
3------

c. Einkennisnúmerinu sem þú
valdir hefur nú verið eytt.

1-----2 222222
3------

DELETE METER ID
1-----2 222222
3------

METER ID MENU
Add ID
Delete ID
Review ID

3 Farðu út úr valmyndinni þegar þú hefur lokið þessu.
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Að nota Bolus Wizard eiginleikann við að gefa Normal bolus
Þegar Bolus Wizard eiginleikinn hefur verið virkjaður (on) og stilltur þá getur hann reiknað út áætlað
magn insúlíns sem þú þarft til að mæta fæðuinntekt og/eða til að leiðrétta of háan blóðsykur. Þú getur
valið á milli þess að nota þessa áætlun eða breytt gjöfinni að vild. Auk þess getur dælan þín móttekið
blóðsykursmælingar frá þar til gerðum blóðsykursmæli ef tenging er á milli mælis og dælu.
Notaðu
til þess að gefa þér Normal bolus þegar þú vilt nema þegar önnur Normal bolus gjöf er í
gangi. Normal bolus truflar tímabundið Square Wave eða Dual Wave bolus gjöf sem er í gangi. Þegar
Normal bolus gjöf er lokið, þá mun Square Wave eða Dual Wave bolus gjöf halda áfram.

NOTE - Ef þú vilt nota valmöguleikann á tengingu milli blóðsykursmælis og dælu, gættu þess að
valmöguleikinn fyrir blóðsykursmælinn sé virkur. Leiðbeiningar er að finna í kaflanum „Möguleikar
blóðsykursmæla ” bls. 73.
1 Ef þú vilt gefa þér bolus til að leiðrétta of háan blóðsykur, mældu blóðsykurinn hjá þér með
blóðsykursmæli og farðu í skref 2. Ef þú vilt gefa þér bolus vegna fæðuinntektar, farðu í skref 2.
2 Ýttu á
ACT.

á dælunni þinni, eða farðu í BOLUS MENU skjámyndina, veldu Use Bolus Wizard, og ýttu á

3 Þá birtist ENTER BG skjámyndin.
Ef þú notar EKKI tengdan blóðsykursmæli:

Ef þú notar tengdan blóðsykursmæli:

Sláðu inn blóðsykursgildi þín. Ýttu á ACT og
haltu áfram á skref 4.

Blóðsykursgildin sem hafa
ENTER BG
verið send frá
Meter
blóðsykursmælinum þínum
XX.X mmol/L*
blikka á skjá dælunnar.
* eða mg/dL
Ýttu á ACT til þess að
samþykkja töluna. (Þú getur breytt
blóðsykursgildinu ef þú telur það nauðsynlegt).
Haltu áfram á skref 4.

Ef þú slærð ekki inn
blóðsykursgildi og vilt gefa ENTER BG
þér bolus vegna
mmol/L*
fæðuinntektar, veldu strikin
* eða mg/dL
á ENTER BG skjámyndinni.
Ýttu á ACT og haltu áfram á skref 4.

_ _.-

NOTE - Ef þú velur strikin á þessari
skjámynd þá mun Bolus Wizard eiginleikinn
reikna út insúlínþörf vegna fæðuinntektar
án þess að taka tillit til blóðsykursgildis
þíns.
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NOTE - Þú verður að stilla bolusinn innan 12
mínútna frá því að dælan tekur við
blóðsykursgildi frá blóðsykursmælinum. Ef
meira en 12 mínútur hafa liðið mun mælingin
ekki lengur vera aðgengileg á skjánum og þú
þarft að slá blóðsykursgildi þitt inn handvirkt.

4 Á ENTER FOOD skjámyndinni,

Ef þetta er bolus vegna
fæðuinntektar:
Ýttu á gildið fyrir fæðuna sem
þú ætlar að borða og ýttu á
ACT.

Ef þetta er bolus til að
leiðrétta of háan blóðsykur:
Veldu 0 (núll) fyrir gildið og ýttu
á ACT.
ENTER FOOD

ENTER FOOD

45

0
gömm*

(blikkar)

5 Farðu yfir upplýsingarnar á ESTIMATE DETAILS
skjámyndinni. Ýttu á ACT til að halda áfram á skrefi
6. Ef þú þarft að gera einhverjar breytingar, ýttu á
ESC til að fara aftur á ENTER BG skjámyndina (skref
3) og gerðu þær breytingar sem eru nauðsynlegar.

* eða
hlutföll

grömm

(blikkar)

ESTIMATE DETAILS
Est total:
Food intake:
(Meter) BG:
Food:
Correction:
Active Ins:
ACT to proceed,
ESC to back up

4.0U
45gr
8.8
3.0U
2.0U
1.0U

*eða
hlutföll

(þessar tölur eru ekki
raunverulegar bara
dæmi)

ESC til að fara aftur í
ENTER BG
skjámyndina

ACT til að halda áfram

6 Á SET BOLUS skjámyndinni, sést áætlað magn bolus
(blikkandi). Breyttu magninu ef þú vilt. Ýttu á ACT til að
samþykkja og byrjaðu bolusgjöfina.

SET BOLUS
Estimate

4.0 U

ACT til að
NOTE - Ef þú hefur stillt á BG Reminder
samþykkja
(blóðsykursáminningu), þá birtist skjámynd sem býður
þér að samþykkja eða draga úr þeim tíma sem líður frá
bolusgjöf þar til þú verður minntur á að mæla
blóðsykurinn þinn. Frekari upplýsingar um þennan eiginleika er að finna á bls. 32.

7 BOLUS DELIVERY skjámyndin birtist. Dælan mun pípa eða
titra við upphaf og enda bolus gjafarinnar. Meðan á bolus
gjöfinni stendur mun birtast á skjánum tegund bolus gjafar
og magnið sem hefur verið gefið þar til heildarskammturinn hefur verið gefinn. Að því loknu birtist
hvíldarskjámyndin (HOME screen).

BOLUS DELIVERY
15:24
NORMAL

0.1

U
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Dæmi um notkun á Bolus Wizard eiginleikanum
Hér eru upplýsingar fyrir dæmið hér að neðan. Magnús er með Bolus Wizard eiginleikann virkan (on) í
dælunni sinni og eftirfarandi stillingar:
Kolvetnisstuðull (Carb ratio): 15 grömm fyrir eina einingu insúlíns
Insúlínnæmi (Insulin Sensitivity): 2.2 mmol/L á móti einingu af insúlíni
Kjörgildi blóðsykurs (BG Target): 4.9 – 6.6 mmol/L
Virkur tími insúlíns (Active Insulin Time): 6 klukkustundir

NOTE - Frekari upplýsingar um formúluna sem Bolus Wizard eiginleikinn notar við að reikna út
áætlaðan bolus (eins og í neðangreindu dæmi) er að finna á bls. 159 undir hlutanum „Helstu þættir
Bolus Wizard eiginleikans”..
Dæmi 1: Blóðsykur innan kjörgilda (eðlilegur blóðsykur) og ekkert virkt insúlín
Magnús vaknar að morgni skóladags og móðir hans hefur til morgunmat fyrir hann. Áður en hann byrjar að
borða mælir hann blóðsykurinn sinn með tengda blóðsykursmælinum og er niðurstaðan 6,6 mmol/L og er
talan send sjálfkrafa í dæluna hans.
Hann áætlar að máltíðin hans innihaldi 60 grömm af kolvetnum. Hann slær inn magnið á ENTER FOOD
skjámyndina til þess að nota Bolus Wizard eiginleikann. Dælan leggur til að hann gefi sér 4.0 einingar af
insúlíni byggt á stillingum á Bolus Wizard eiginleikanum.
60g
(áætluð
=4
fæðuinntekt) 15g/u einingar
=4+0
= 4 einingar
áætlun = 4 einingar
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+

(leiðrétting) Leiðrétting er 0 vegna þess að núverandi blóðsykursgildi er innan kjörgilda
blóðsykurs.

Dæmi 2: Blóðsykur yfir kjörgildi (hár blóðsykur) og ekkert virkt insúlín
Næsta morgunn vaknar Magnús til að fara í skólann. Hann mælir blóðsykurinn fyrir morgunmat með
mælinum sem er tengdur við dæluna hans og sér að hann er yfir kjörgildi sínu,11.0 mmol/L. Mælingin fer
sjálfkrafa í dæluna hans.
Hann slær inn magnið á ENTER FOOD skjámyndina, 60 grömm af kolvetnum til þess að nota Bolus Wizard
eiginleikann. Dælan leggur til að hann gefi sér 6.0 einingar af insúlíni byggt á stillingum á Bolus Wizard
eiginleikanum.

(áætluð fæðuinntekt)

60g

= 4 ein
15gr/ein

=4+2
= 6 einingar
áætlun = 6 einingar

+

(leiðrétting)

11.0 mmol/L - 6.6 mmol/L

(leiðrétting)

2.2 mmol/L/ein
200 mg/dL - 120 mg/dL
40 mg/dL/ein

=2
einingar
=2
einingar

Dæmi 3: Blóðsykur undir kjörgildi (lágur blóðsykur) og ekkert virkt insúlín
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Dæmi 3: Blóðsykur undir kjörgildi (lágur blóðsykur) og ekkert virkt insúlín
Annan morgunn fær Magnús sér sama morgunmat. Hann mælir blóðsykurinn fyrir morgunmat með
mælinum sem er tengdur við dæluna hans og sér að hann er undir kjörgildi sínu, 3.9 mmol/L. Mælingin
fer sjálfkrafa í dæluna hans.
Hann slær inn magnið á ENTER FOOD skjámyndina, 60 grömm af kolvetnum til þess að nota Bolus Wizard
eiginleikann. Dælan leggur til að hann gefi sér 3.5 einingar af insúlíni byggt á stillingum á Bolus Wizard
eiginleikanum.
60gr
(áætluð
= 4 ein
fæðuinntekt)15g/ein
= 4 + (-0.5)
= 3.5 einingar
áætlun = 3.5 ein
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+ (leiðrétting)

3.9 mmol/L - 4.9 mmol/L

(leiðrétting)

2.2 mmol/L/einingu

70mg/dL - 90mg/dL
40mg/dL/u

=

=

-1 mmol/L

= -0.5
2.2mmol/L einingar

-20mg/dL

= -0.5
40mg/dL einingar

Dæmi 4: Blóðsykur yfir kjörgildi (hár blóðsykur) með virku insúlíni
Magnús er í skólanum og langar að fá sér snarl þegar fer að líða á morguninn. Hann mælir blóðsykurinn
með mælinum sem er tengdur við dæluna hans og sér að blóðsykurinn er 11.1 mmol/L. Hann telur að
snarlið innihaldi 60 grömm af kolvetnum og slær því 60 inn í dæluna til þess að nýta Bolus Wizard
eiginleikann. Dælan leggur til að hann gefi sér 4.5 einingar af insúlíni byggt á stillingum á Bolus Wizard
eiginleikanum sem gerir ráð fyrir að 1.5 eining sé eftir af virku insúlíni.
(leiðrétting)
(áætluð fæðuinntekt)
60g

=4
15gr/ein einingar

+ 11.0 mmol/L - 6.6 mmol/L
-1.5 eining (virkt insúlín)= 2 - 1.5 = 0.5 eining
2.2 mmol/L/einingu

(leiðrétting)
= 4 + 0.5
= 4.5 eining
áætlun = 4.5 eining

200mg/dL - 120mg/dL

-1.5 eining (virkt insúlín)= 2 - 1.5 = 0.5 eining

40mg/dL/einingu
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Dæmi 5: Blóðsykur fyrir neðan kjörgildi (lágur blóðsykur) með virku insúlíni
Annar dagur í skólanum. Magnús er að búa sig undir hádegismatinn. Hann mælir blóðsykurinn með
mælinum sem er tengdur við dæluna hans og sér að blóðsykurinn er 3.9 mmol/L, sem er lægri en neðri
mörk kjörgilda hans, sem er 4.9 mmol/L. Mælingin er send sjálfkrafa í dæluna hans.
Til þess að nýta Bolus Wizard eiginleikann, þá slær hann inn 60 grömm af kolvetnum á ENTER FOOD
skjámyndina. Dælan leggur til að hann gerir ráð fyrir að 1.5 eining sé eftir af virku insúlíni og leggur til
að hann gefi sér 3.5 einingu af insúlíni.
(leiðrétting)
(áætluð fæðuinntekt)
60gr

= 4 einingar
15gr/ein
= 4 + (-0.5)
= 3.5 ein
áætlað = 3.5 einingar

+

3.9 mmol/L - 4.9 mmol/L -1.0 mmol/L
(-0 virkt insúlín*) = -0.5 ein
=
2.2 mmol/L
2.2 mmol/L/eining
70mg/dL - 90mg/dL -20mg/dL
(-0 virkt insúlín*) = -0.5 ein
=
40mg/dL
40mg/dL/eining

*Athugið:Þegar blóðsykur er lægri en neðrimörk kjörgilda blósykurs, þá mun Bolus Wizard eiginleikinn ekki taka mið af virku insúlíni við útreikning á
leiðréttingu.
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Kafli 6

Að ná hámarks árangri með dælumeðferð
Square Wave(lengd) og Dual Wave bolus(tvískipt bolusgjöf)
Square Wave bolus gefur bolus jafnt yfir ákveðið tímabil (frá 30 mínútum til 8 klst.). Það er hægt að
nota þennan bolus fyrir insúlíngjöf þegar þú hefur setið lengi að snæðingi þar sem þú ert að borða í
smáum skömmtun í langan tíma. Bolusinn er einnig hjálplegur ef þú hefur seinkaða meltingu vegna
meltingarkvilla eða vegna mikils fituinnihalds í matvælum. Square Wave bolus getur komið sér vel þegar
Normal bolus (venjuleg bolus gjöf) lækkar blóðsykurinn hjá þér of hratt. Þar sem Square Wave skammtar
insúlíni hægt yfir ákveðin tíma er líklegra að insúlínið samræmist betur þínum einstaklingsbundnu
þörfum.

NOTE - Þegar Square Wave bolus gjöf er í gangi getur þú ekki gert eftirfarandi aðgerðir á dælunni:
Breytt magni hámarks bolus (max bolus), stöðvað eða gefið Dual og Square Wave bolusa, fyllt á
plastnálina (fixed prime) eða spólað til baka (rewind), breytt tíma virks insúlíns, látið dæluna prófa
sig (selftest), eða haft aðgengi að stillingum notenda (User Settings menu). Allar aðrar aðgerðir
dælunnar eru aðgengilegar á meðan Square Wave bolus gjöf er í gangi.
Dual Wave bolus gjöf er samsetning af skjótri Normal bolus gjöf og í kjölfarið á henni Square Wave
bolus gjöf. Square Wave (lengdi) hluti bolusins er gefin jafnt yfir ákveðið tímabil. Dual Wave bolus er
hjálplegur þegar borðuð er fæða sem inniheldur bæði hraðvirk og langvirk kolvetni. Til dæmis hentar
Dual Wave bolus ef þú borðar ávexti og kex og pasta á eftir. Dual Wave valmöguleikinn mætir bæði skjótri
og lengdri insúlínþörf. Þú getur einnig notað Dual Wave bolus til þess að leiðrétta háan blóðsykur fyrir
máltíð.
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Hér fyrir neðan er mismunandi bolus tegundum lýst myndrænt:

Heildarskammtur
bolus gefin tafarlaust.

INSULIN

NORMAL
BOLUS

1

Bolus skammtur gefinn
jafnt yfir ákveðið tímabil.

Hluti bolus skammts gefinn
tafarlaust og afgangurinn gefinn
jafnt yfir ákveðið tímabil.

SQUARE WAVE
BOLUS

2

DUAL WAVE
BOLUS
Hluti sem
er gefinn
núna

3
Afgangurinn
gefinn jafnt
yfir ákv. tíma

TÍMI

Dual Wave/Square Wave bolus virkur/óvirkur (On/Off)
NOTE - Það er mikilvægt að þú ráðfærir þig við meðferðaraðila þinn áður en þú notar Square Wave
eða Dual Wave bolus eiginleika dælunnar. Þú þarft að vera kunnugur grunnaðgerðum dælunnar áður
en þú kannar þessa möguleika.
Til þess að stilla Dual Wave eða Square Wave bolusana, þá verður þú fyrst að virkja (on) Dual/Square
bolus valmöguleikana. Ef valmöguleikinn er óvirkur (off), þá getur þú hvorki stillt á né gefið Dual Wave
eða Square Wave bolusa.
1 Farðu á DUAL/SQUARE OPTION skjámyndina.

DUAL/SQUARE OPTION

Main > Bolus > Dual/Square Bolus

2 Veldu On og ýttu á ACT. Eiginleikinn er núna virkur. Farðu út úr
valmyndinni.

Off
On

Square Wave eða Dual Wave bolus án Bolus Wizard eiginleikans
NOTE - Til þess að gefa Square Wave eða Dual Wave bolusana, þá verður Dual/Square bolus
valmöguleikinn að vera virkur (on).
1 Gættu þess að Dual/Square valmöguleikinn sé virkur (on).
2 Reiknaðu út fæðuinntektina og/eða magn bolus til leiðréttingar.
3 Ýttu á
á ACT
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á dælunni þinni, eða farðu í BOLUS MENU og veldu Set Bolus (eða Manual Bolus), ýttu svo

4 Þá mun BOLUS TYPE (eða MANUAL BOLUS TYPE) skjámyndin birtast.
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Fylgdu eftirfarandi skrefum fyrir Square
Wave bolus:
a. Veldu Square Wave Bolus. Ýttu á ACT. Þá
mun SET SQUARE BOLUS skjámyndin birtast.
b. Sláðu inn einingarnar
sem þú vilt gefa þér með
Square Wave bolusnum
og ýttu á ACT.
c. Haltu áfram á skrefi 5.

SET SQUARE BOLUS

1.2U

Fylgdu eftirfarandi skrefum fyrir Dual Wave
bolus:
a. Veldu Dual Wave Bolus og ýttu á ACT. Þá mun
SET DUAL BOLUS TOTAL skjámyndin birtast.
b. Sláðu inn
heildareiningarnar sem
þú vilt gefa þér með dual
bolusnum. Ýttu á ACT.

SET DUAL BOLUS TOTAL

1.2U

NOTE - Fjöldi eininga sem þú slærð inn í
SET DUAL BOLUS TOTAL er heildarfjöldi
eininga sem þú gefur þér með bæði Normal
og Square Wave bolusnum.
c. Á næstu skjámynd, ýttu á Now:
50%
/
til þess að breyta Square:
0.6U
50%
0.6U
normal (sem þér er gefið
strax) og Square hluta
ACT
(sem þér er gefið á lengri
tíma) Dual Wave bolusins.
Taktu eftir að á skjámyndinni kemur einnig
fram prósenta hvors hluta. Ýttu á ACT.
d. Haltu áfram á skrefi 5.

5 SQUARE DURATION skjámyndin birtist. Sláðu inn á hversu löngum tíma þú
vilt að Square Wave bolusinn sé gefinn og ýttu á ACT.

NOTE - Ef þú hefur blóðsykursáminningu virka (BG Reminder – on), þá
mun skjámynd birtast sem býður þér uppá að staðfesta eða stytta
tímalengd fyrir áminningu á blóðsykursmælingu eftir bolusgjöf.

SQUARE DURATION
Sq: 1.2U

0:30

6 BOLUS DELIVERY skjámyndin mun birtast. Dælan mun pípa eða titra í upphafi og við enda
bolusgjafarinnar. Á meðan bolusgjöfin er í gangi mun hvíldarskjámyndin birtast. Opinn hringur gefur
til kynna að dælan er í Special viðmóti.
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Square Wave bolus æfing
Square Wave bolus æfing
Kjörgildi blóðsykursins hjá þér fyrir máltíð er ______ til _______.
Mældu blóðsykurinn hjá þér fyrir máltíð. Ertu innan kjörgilda _____ Ef svarið er já, haltu áfram. Ef svarið
er nei, bíddu þá með að prófa eftirfarandi þar til blóðsykurinn þinn fyrir máltíð er innan kjörgilda þinna:
PRÓF/PRUFA:Veldu fæðu sem er há í fitu (t.d. pylsur eða pizzur). Reiknaðu út bolusinn þinn vegna
fæðuinntektarinnar. Stilltu Square Wave bolusinn til að gefa þér insúlínmagnið á tveggja klst.
tímabili. sjá(1)
Mældu blóðsykurinn þinn og skráðu hann:

Fyrir máltíð ________
1 klst. eftir máltíð ________
2 klst. eftir máltíð ________
3 klst. eftir máltíð ________
4 klst. eftir máltíð ________
Var blóðsykurinn þinn aftur komin í kjörgildi þitt fyrir máltíð innan 4 klst. eftir máltíðina? ________sjá(2)
(1) Þetta

tímabil og hraði er eingöngu dæmi. Fáðu ávallt leiðbeiningar frá meðferðaraðila þínum.

(2) Ef svarið þitt er já, endurtaktu prófið með sömu máltíð einhvern annan dag til þess að staðfesta niðurstöður þínar. Ef svarið þitt er nei,
fáðu ráð hjá meðferðaraðila þínum.
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Komið að þér að prófa:
Dual Wave bolus æfing
Hefur þú hugmynd um máltíð þar sem þessi eiginleiki gæti hjálpað þér við blóðsykursstjórnun?
Kjörgildi blóðsykursins hjá þér fyrir máltíð er ______ til _______
Mældu blóðsykurinn þinn fyrir máltíð. Ertu innan kjörgilda þinna? _____ Ef svarið er já, haltu áfram. Ef
svarið er nei, bíddu með að prófa eftirfarandi þar til blóðsykurinn þinn fyrir máltíð er innan kjörgilda
þinna:
PRÓF/PRUFA:Veldu máltíð sem er samsett úr bæði hraðvirkum og langvirkum kolvetnum. Reiknaðu út
bolusinn þinn vegna fæðuinntektarinnar. Stilltu Dual Wave bolusinn á að gefa þér ákveðið magn af
insúlíni. Stilltu dæluna á að gefa þér helming (½) á 2-klst sjá (1), og hinn helminginn strax.
Mældu blóðsykurinn og skráðu hann:

Fyrir máltíð_______
1 klst. eftir máltíð _______
2 klst. eftir máltíð _______
3 klst. eftir máltíð _______
4 klst. eftir máltíð _______
Var blóðsykurinn þinn aftur komin í kjörgildi þitt fyrir máltíð innan 4 klst. eftir máltíðina? ________sjá (2)
(1)

Þetta tímabil og hraði er eingöngu dæmi. Fáðu ávallt leiðbeiningar frá meðferðaraðila þínum.

Ef svarið þitt er já, endurtaktu prófið með sömu máltíð einhvern annan dag til þess að staðfesta niðurstöður þínar. Ef svarið þitt er
nei, fáðu ráð hjá meðferðaraðila þínum.
(2)
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Að nota Bolus Wizard eiginleikann fyrir Square Wave eða Dual Wave bolus
Ef þú notar Bolus Wizard eiginleikann til þess að reikna út Square Wave eða Dual Wave bolus magnið
þitt, þá þarftu að slá inn blóðsykursmælingarnar þínar og/eða einingar kolvetna (carb)/hlutfalla
(exchange) sem þú ætlar að borða. Bolus Wizard eiginleikinn mun nota þessar upplýsingar til þess að
reikna magn fyrir leiðréttingu og/eða fæðu bolus sem eiginleikinn leggur til að þú fáir. Ef þú vilt ekki
nota Bolus Wizard eiginleikann til að áætla þörf þína á insúlíni, þá getur þú breytt upplýsingunum að vild.
1 Bolus Wizard eiginleikinn þarf að vera virkur (on) og allar stillingar að vera til staðar. Gættu þess
einnig að dual/square valmöguleikinn sé virkur (on).

NOTE - Ef þú vilt nota mæli sem er tengdur við dæluna þá þarftu að gæta þess að
valmöguleikinn fyrir tenginguna sé virkur (meter option sé on). Frekari upplýsingar er að finna í
kaflanum „Möguleikar blóðsykursmæla” bls.73.
2 Þegar þú hefur slegið inn blóðsykursmælinguna þína
og/eða magn fæðuinntektar þá þarft þú að fara yfir
upplýsingarnar á ESTIMATE DETAILS skjámyndinni. Ýttu á
ACT til þess að halda áfram á skrefi 3. Ef þú þarft að
gera einhverjar breytingar, ýttu á ESC til þess að fara
aftur á ENTER BG skjámyndina og gerðu þær breytingar
sem eru nauðsynlegar.
3 Á næstu skjámynd, veldu Square Wave Bolus
eða Dual Wave Bolus eftir því sem þú vilt og
ýttu á ACT.

(sýnd gildi eru
einungis dæmi)

ESTIMATE DETAILS
Est total:
4.0U
Food intake: 15gr
(Meter) BG:
12.6
Food:3.0U
Correction:2.5U
Active Ins:
1.5U
ACT to proceed,
ESC to back up

(Notkun Bolus Wizard
eiginleikans)

(Án notkunar Bolus Wizard
eiginleikans)
BOLUS TYPE
Normal Bolus
Square Wave Bolus
Dual Wave Bolus

BOLUS EST: 4.0U
Normal Bolus
Square Wave Bolus
Dual Wave Bolus
ACT

NOTE - Ef þú notar Bolus Wizard eiginleikann og
hann reiknar út bolus sem inniheldur hluta til leiðréttingar á of
háum blóðsykri, þá mun Square Wave bolus möguleikinn ekki vera
í boði. Þetta hjálpar þér við að velja tegund bolus (Normal eða
Dual Wave) sem gefur þér strax insúlín til að mæta of háum
blóðsykri.

ACT

BOLUS EST: 4.0U
Normal Bolus
Dual Wave Bolus
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4 Fylgdu eftirfarandi skrefum til að stilla
Square Wave bolus:

Fylgdu eftirfarandi skrefum til að stilla Dual
Wave bolus:

SET SQUARE BOLUS skjámyndin mun birtast.
NOTE - Magn eininga sem þú setur inn í SET DUAL
Breyttu magninu ef þú óskar þess. Ýttu á
BOLUS TOTAL er heildarmagn eininga fyrir bæði
ACT til að staðfesta.

Normal og Square Wave hluta bólusgjafarinnar.

SET SQUARE BOLUS
Estimate

4.0 U
ACT

a. SET DUAL BOLUS TOTAL
skjámyndin mun birtast.
Breyttu magninu ef þú óskar
þess. Ýttu á ACT til að
staðfesta.

SET DUAL BOLUS TOTAL
Estimate

4.0 U
ACT

b. Á næstu skjámynd, taktu
Now:
62%
eftir að þar kemur fram
2.5U
Square:
Normal (Now) og Square
38%
1.5U
hluti Dual Wave bolusins.
ACT
Ýttu á ACT til að staðfesta
hlutföllin sem eru lögð til af
Bolus Wizard eiginleikanum, eða ýttu á
til
/
að breyta þessum hlutföllum og ýttu svo á ACT.

NOTE - Bolus Wizard eiginleikinn leggur til að
skipta bolus vegna fæðuinntektar í 50/50 hlutföll
milli Square og Now skammtana. Ávallt er mælt
með að hlutfallið sem þarf til leiðréttingar á háum
blóðsykri fari með Now skammtinum. Í þessu dæmi
inniheldur Now skammturinn helming af insúlíninu
vegna fæðuinntektar auk insúlíns til leiðréttingar
að frádregnu virku insúlíni (1.5ein+2.5ein-1.5ein).
Niðurstaðan er 2.5 ein eða 62% af heildarinsúlíni
sem er 4.0 ein. Square skammturinn samanstendur
af hinum helmingnum af insúlíninu vegna
fæðuinntektar (1.5 ein) sem er 38% af 4.0 ein af
heildarinsúlíninu.
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5 SQUARE DURATION skjámyndin mun birtast. Sláðu inn þá tímalengd sem þú
vilt að Square Wave bolusinn sé gefinn á og ýttu á ACT.

SQUARE DURATION
Sq: 1.2 u

0:30

NOTE - Ef blóðsykursáminning er virk (BG Reminder – on), þá mun
skjámynd birtast sem býður þér uppá að staðfesta eða stytta tímalengd
eftir bolus gjöfina fyrir blóðsykursáminninguna.
6 Ýttu á ACT til að staðfesta og gefa bolusinn. BOLUS DELIVERY skjámyndin
birtist. Dælan pípir eða titrar í upphafi og við enda bolusins. Stuttu eftir að
bolus gjöfin hefst þá mun hvíldarskjámyndin birtast. Opinn hringur gefur til
kynna að dælan sé í Special viðmóti. Ef þú vilt sjá hvernig gjöfinni miðar,
ýttu þá á ESC takkann til að sjá STATUS skjámyndina.

ACT

BOLUS DELIVERY
15:24
SQUARE

1U

0.
ACT

Easy bolus (auðveld bolus gjöf)
EASY BOLUS takkinn
styttir þér leiðina að því að gefa Normal bolus. Þú stillir þennan eiginleika
fyrirfram á EASY BOLUS OPTION skjámyndinni, undir BOLUS MENU valmyndinni. Dælan kemur frá
framleiðanda með Easy Bolus eiginleikann virkan (on). Ef þú vilt ekki nota Easy Bolus, gerðu þá
eiginleikann óvirkan (off).
Þegar þú hefur stillt Easy Bolus, þá eykur þú Normal bolusinn um ákveðið magn í hvert sinn er þú ýtir á
takkann. Þetta magn er kallað skammtur (step). Þú verður að stilla magnið á EASY BOLUS ENTRY
skjámyndinni áður en þú getur gefið þér insúlín með Easy Bolus eiginleikanum. Þetta magn jafngildir
einingum insúlíns fyrir hvert skammt. Ekki er hægt að auka magnið meira en sem nemur fyrirfram stilltri
hámarks bolusgjöf.

NOTE - Þegar dælan er stillt á viðvörun með titringi (vibrate mode), þá er mest hægt að gefa 20
skammta með EASY BOLUS eiginleikanum eða hámarks bolus, eftir því sem kemur fyrr.
Þegar þú hefur stillt magnið fyrir einn skammt þá getur þú stillt Easy Bolus. Í hvert sinn þegar þú ýtir á
á hvíldarskjámynd dælunnar þá eykur Easy Bolus eiginleikinn magnið sem á að gefa um einn stilltan
„skammt“ (step). Þú heyrir píp eða finnur titring í dælunni fyrir hvern skammt sem þú slærð inn. Þetta
auðveldar þér að telja pípin á meðan þú stillir Easy Bolusinn þinn.

Að setja upp Easy bolus
1 Farðu á EASY BOLUS OPTION skjámyndina.

EASY BOLUS OPTION

Main > Bolus > Easy Bolus

Veldu On/Set og ýttu á ACT. Ef þú vilt ekki nota Easy Bolus
eiginleikann, veldu þá Off og ýttu á ACT.

Off
On/Set
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NOTE - Ef þú notar fjarstýringu með dælunni þá verður Easy Bolus eiginleikinn að vera virkur (on).

92

Að stilla skammt EASY BOLUS
Þú getur stillt skammtinn á 0.1 til 2.0 einingar (stilling framleiðanda er: 0.1). Stilltu skammtinn á tölu
sem er þægileg í notkun og auðvelt er að margfalda.
4

1 skammtur = 0.5
ein

3
1 skammtur = 0.5
ein

2
1
0

Dæmi: 2.0 einingar (units) Easy
bolus með skammt stilltan á 0.5
einingu (units)

Heild # Skammtar = 4
Heild # Ýtt á takkann = 4

1 skammtur = 0.5
ein
1 skammtur = 0.5
ein

0

0.5

1.0

1.5

2

Total # Units

2 Á EASY BOLUS ENTRY skjámyndinni birtast
tölugildi skammta blikkandi. Breyttu gildinu
og ýttu á ACT (tölugildið sem þú notar fyrir
Easy bolus segir til um þá stighækkun á
insúlíni sem þú vilt gefa með hvejum
skammti).

EASY BOLUS ENTRY

EASY BOLUS ENTRY

/

0.1 U
(blikkar)

0. 5 U
ACT
BOLUS MENU

3 BOLUS MENU skjámyndin birtist aftur. Nú
stillir þú magnið fyrir hvern skammt og þá er
Easy Bolus eiginleikinn tilbúinn til notkunar.
Farðu út úr valmyndinni.

Dual/Square Bolus
Easy Bolus
BG Reminder

ESC

Að gefa Easy Bolus
Æfðu þig á að nota Easy Bolus eiginleikann með að horfa á skjá dælunnar á meðan þú telur pípin. Þegar
þú hefur vanist notkun á Easy Bolus eiginleikanum, þá getur þú hlustað eftir fjölda hljóðmerkjana (píp)
fyrir hverja bolusgjöf án þess að horfa á skjáinn.

NOTE - Easy bolus virkar einungis ef hvíldarskjámyndin er á dælunni.
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1 Ýttu á
þegar hvíldarskjámyndin er á. Þá birtist SET EASY
BOLUS skjámyndin. Gildi eins skammts (step) birtist á
skjánum blikkandi.

SET EASY BOLUS

0.1 U
(blikkar)

2 Ýttu á
þar til magnið sem þú þarft í bolus birtist á
skjánum. Fylgstu með magninu aukast í hvert skipti sem þú
ýtir á takkann. Fyrir hvert skipti sem er ýtt á
takkan mun
dælan titra eða það heyrist breytilegt píp. Þegar heildarmagn
bolusins sem þú vilt gefa þér birtist á skjánum ýttu þá á ACT.
Taktu eftir titringi/pípi eftir fjölda skammta án þess að líta á
skjáinn.

SET EASY BOLUS

x 10

1.0

U

ACT

Til dæmis: Þú þarft að gefa þér 1.0 einingu í bolus, og hver skammtur er stilltur á 0.1. Í hvert skipti
sem þú ýtir á
, þá eykur þú einingarnar um magn skammtsins. Til þess að gefa
þér 1.0 einingu þarftu að ýta 10 sinnum á
. (10 X 0.1 = 1.0) Þá mun standa 1.0 U
(eining) á skjánum.

NOTE - Ef þú ýtir á
getur þú ekki notað

eða ESC þá hættir þú við Easy bolus gjöfina. Sem varúðarráðstöfun
til þess að velja gildi Easy Bolus.

3 Ef magnið sem stendur á skjánum er rétt, ýttu
þá á ACT til þess að hefja Easy Bolus gjöfina. Þú
sérð á BOLUS DELIVERY skjámyndinni á meðan
einingarnar dælast inn. Þegar heildar bolusinn
hefur verið gefinn þá mun dælan pípa eða titra.

SET EASY BOLUS

BOLUS DELIVERY

1.0

U

ACT

til að
samþykkja
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Normal

0.1U

ESC

til að hætta við

Ef magnið er rangt, ýttu á ESC
eða byrjaðu
uppá nýtt. Hvíldarskjámyndin birtist á ný.

13:32

_

Dæmi 1: Easy bolus
Alexander er framkvæmdastjóri hjá endurskoðunarfyrirtæki. Hann hefur Paradigm dæluna sína á beltinu
á buxunum og vill ekki taka hana af þegar hann gefur sér bolus. Alex teygir sig eftir dælunni og finnur
til þess að gefa sér bolus.
Easy Bolus takkann
Hann hefur stillt Easy Bolus dælunnar á að gefa 0.5 einingar fyrir hvern valinn skammt. Þegar hann ýtir á
, af hvíldarskjámyndinni mun dælan gefa frá sér mismunandi hljóðmerki (píp) svo hann geti fylgst
með fjölda skipta sem hann hefur ýtt á takkann.
Hann vill gefa sér 2.0 einingar af insúlíni fyrir snarli og ýtir því 4 sinnum á
takkann (4 x 0.5
einingar/ýtt á takkann = 2.0 einingar) og ýtir að því loknu á ACT takkann. Fjögur hljóðmerki (píp) heyrast
í dælunni þar sem hann hefur ýtt 4 sinnum á
takkann. Hann ýtir einfaldlega á ACT til þess að
staðfesta valið og dælan gefur honum 2.0 einingar.
Þegar Alexander fer á mikilvægan fund eða vill ekki að hljóðið í dælunni ónáði hann þá stillir hann
einfaldlega dæluna á titring (vibrate mode – sjáðu kaflann um „Tegundir viðvörunar“) og finnur frekar
þegar dælan titrar í stað þess að hlusta eftir hljóðmerkjum (píp).
Nú er komið að þér: Easy bolus æfing
Easy Bolus eiginleikinn er stilltur á 0.2 einingar fyrir hvern skammt þegar hún
kemur frá framleiðanda. Þú getur breytt skammtinum eftir þínum þörfum og
eftir því sem er auðveldast að margfalda.
Gefðu þér næsta bolus með notkun Easy Bolus eiginleikans á dælunni þinni.
Hvað gafstu þér margar einingar? _______
Hvað heyrðir þú mörg hljóðmerki (píp)? _______

Gildi skammtana hjá
þér eru ________.

Það gæti verið góð hugmynd að fylgjast með skjánum og horfa á bolus magnið
aukast á meðan þú telur skammtana sem þú ætlar að gefa þér fyrstu skiptin sem
þú ert að nota Easy Bolus eiginleikann og ert að venjast honum.
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Basal patterns (Grunnmunstur)
Dælunotendur geta valið að nota Basal Patterns eiginleikann. Þú getur stillt dæluna þína á að gefa þér
ákveðin grunn af insúlíni (standard basal) auk þess er hægt að vista tvær aðrar samsetningar af grunni
(basal patterns) í dælunni til þess að mæta einstaklingsbundnum þörfum þínum eftir mismunandi þörf
dag frá degi, vikum eða mánuðum. Skráðu á blað grunnana (patterns) sem þú stillir dæluna á og hafðu
það alltaf handhægt ef þú þyrftir að stilla dæluna þína uppá nýtt. Patterns valmöguleikinn þarf að vera
virkur (on) og stilltur til þess að hægt sé að velja og nota grunn A eða grunn B (pattern A eða pattern B).
Hér eru dæmi um aðstæður þar sem mismunandi samsetning Basal patterns getur verið hjálpleg til að
mæta breytilegri insúlínþörf:
Ef svefnmynstur þitt er óreglulegt (til dæmis ‡ Önnur stundaskrá á virkum dögum en um
fyrir einsktaklinga sem eru í vaktavinnu)
helgar
‡ Tímabil þegar virkni þín er aukin eða minnkuð ‡ Íþróttaiðkun á laugardagsmorgni
(meiri eða minni líkamleg hreyfing)
‡ Á meðan konur hafa blæðingar
‡

NOTE - Það er mælt með að þú sért búinn að kynna þér grunneiginleika dælunnar vel áður en þú
kannar þennan valmöguleika. Það er mikilvægt að þú ráðfærir þig við meðferðaraðila þinn áður en þú
notar annan grunn (pattern) en standard pattern (venjulega grunninn).
‡

‡

Standard pattern: Basal (grunnur) sem þú notar til þess að mæta grunnþörf líkama þíns fyrir
insúlín dag frá degi. Þegar Patterns eiginleikinn er óvirkur (off), þá notar
dælan þín standard basal pattern (hefðbundið grunnmunstur).
Basal pattern (grunnmunstur) sem mætir breytilegri virkni líkama þíns sem er
Pattern A/B:
ekki hluti af venjulegri rútínu þinni dag frá degi en er samt hluti af þínum
lífsstíl. Dæmi um virkni af þessu tagi gæti verið íþrótt sem þú stundar einu
sinni í viku eða breyting í svefnmynstri yfir helgi.

Patterns virk (on) / óvirk (off)
Þegar dælan þín kemur frá framleiðanda þá er basal patterns eiginleikinn ekki virkur (off). Þegar þú
hefur gert pattern eiginleikana virka, þá verður þú að stilla og velja á milli grunna (pattern A eða B), eins
og er lýst í næsta hluta áður en eiginleikinn verður virkur. Ef þú ert ekki með pattern eiginleikana virka,
þá mun dælan þín sjálfkrafa velja standard basal pattern.
1 Farðu á PATTERNS OPTION skjámyndina.
Main > Basal > Patterns

Veldu On eða Off og ýttu á ACT.
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PATTERNS OPTION
Off
On

ACT

2 Þá færðu aftur upp BASAL MENU skjámyndina. Nú hefur þú gert patterns eiginleikann virkan (on).
Farðu út úr valmyndinni.
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Að stilla pattern (munstur)
Stillingarnar sem þú hefur gert fyrir pattern (munstur) eru vistaðar í minni dælunnar þó þú hafir
eiginleikann ekki virkan (off). Til þess að stilla basal pattern (grunn munstur) þarf pattern eiginleikinn að
vera virkur.

NOTE - Þegar þú gerir breytingar á pattern (munstri), þá mun dælan nota það pattern (munstur)
sem síðast var stillt á. Þú verður ávallt að gæta þess að það basal (grunnur) sem þú vilt að sé í
notkun hafi verið valið á SELECT PATTERNS skjámyndinni.
Fylgdu eftirfarandi skrefum til að stilla patterns (munstur):
1 Farðu á EDIT BASAL skjámyndina.
Main > Basal > Set/Edit Basal

2 Veldu það basal pattern (grunnmunstur) sem þú vilt stilla og
ýttu á ACT. Taktu eftir að táknið opinn hringur birtist efst á
skjánum sem sýnir að dælan er í special mode (sérstakt
viðmót).
3 Nú birtist SET BASAL RATE 1 skjámyndin. Basal rate
(grunnmagn) blikkar til að gefa til kynna að honum er hægt
að breyta. Settu inn fyrsta hraðann sem þú vilt að dælan sé
stillt á og ýttu á ACT.

EDIT BASAL
Standard
Pattern A
Pattern B
ACT

SET BASAL RATE 1
00:00
A

NOTE - Upphafstími fyrsta basal rate (grunnmagnsins) er á
miðnætti og honum er ekki hægt að breyta.
4 SET START TIME 2 skjámyndin mun birtast.
Upphafstíminn blikkar núna. Ef þú vilt hafa stillt á
sama magnið (rate) allan daginn ýttu þá á ESC og
farðu í skref 5.
Ef þú vilt stilla á mismunandi magn (rates), fylgdu þá
eftirfarandi skrefum:
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16.80U
---.-- U
---.-- U

_.-

-

rate (magn)
(blikkar)

U
H

Gefið til kynna að verið sé að stilla fyrir
Pattern A (munstur A)
SET START TIME 2
--:-A

_.-

-

U
H

a. Stilltu upphafstíma næsta magns (rate) og ýttu
á ACT.
b. Þá byrjar magnið(rate) að blikka. Stilltu magnið
(rate) og ýttu á ACT.

SET BASAL RATE 2

SET BASAL RATE 2
07:30

--:--

_.-

A

-

U
H

Stilltu tímann

A

_.-

-

U
H

(Hraði) rate mun blikka

c. Endurtaktu skref a og b fyrir hvert magn sem þú
eftir að þú hefur stillt á
(blikkar)
vilt stilla inn fyrir þetta munstur (pattern).
upphafstíma
Hvert magn (rate) mun hafa mismunandi númer
(RATE 2, RATE 3, o.s.frv.,). Ýttu á ESC þegar þú hefur lokið þessu. Press ESC when you are
done. Haltu áfram á skrefi 5.
5 Þegar þú hefur ýtt á ESC, þá birtist BASAL RATE
skjámyndin. Á skjánum birtist eftirfarandi:

BASAL RATE A
Current Rate 0.80 U/H
Started #1 - 00:00
24 Hr. Total 19.20

Gefur til kynna að
Pattern A er það
pattern (munstur)
sem er í notkun

‡

Það basal pattern (grunnmunstur) sem er í
notkun og basal rate (núverandi grunnmagn
insúlíns)

‡

Klukkan hvað þetta magn byrjaði

‡

Heildarmagn basal (grunns) sem verður gefið á sólarhringnum

Að velja pattern (munstur)
Áður en þú velur pattern (munstur) sem þú vilt að sé í notkun, gættu þess að Patterns eiginleikinn sé
virkur (on). Þegar þú hefur stillt standard pattern og/eða pattern A eða B, fylgdu eftirfarandi skrefum til
þess að virkja það pattern (munstur) sem þú vilt að sé í gangi:
1 Farðu á SELECT PATTERN skjámyndina.

SELECT PATTERN

Main > Basal > Select Patterns

2 Veldu það pattern sem þú vilt nota og ýttu á ACT.

Standard
Pattern A
Pattern B

16.80U
19.6019.60U
U
- -. - -

ACT

3 BASAL MENU skjámyndin mun birtast aftur. Nú er það
basal pattern sem þú valdir í notkun. Farðu út úr
valmyndinni.

Þetta pattern hefur
ekki verið stillt

BASAL MENU
Set/Edit Temp Basal
Select Patterns
Set/Edit Basal

NOTE - Dælan er í „Special mode“ (með sérstakt
viðmót – opinn hringur birtist efst á skjá dælunnar) ef pattern A eða B er virkt.
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Dæmi 1:
Basal patterns (grunnmunstur)
Kári er búinn að vera með insúlíndæluna sína í u.þ.b. mánuð. Hann mælir blóðsykurinn hjá sér 4 – 6
sinnum á dag og skráir niðurstöðurnar í dagbókina sína. Hann er ánægður með blóðsykursstjórnunina hjá
sér virku dagana en um helgar tekur hann eftir að hann þarf að borða meira til þess að koma í veg fyrir
lágan blóðsykur.
Kári gerir sér grein fyrir því, að virku dagana, þegar hann er að vinna hreyfir hann sig lítið líkamlega.
Hann situr lengst af við skrifborðið sitt. Um helgar er hann hins vegar alltaf á ferðinni. Þá er hann að
vinna í garðinum, útrétta fyrir heimilið og að leika við börnin sín. Hann ákveður að minnka grunnstillingar
dælunnar (basal settings) til þess að fá minna insúlín á þeim tíma sem hann er líkamlega virkari eins og
um helgar.
Til þess að mæta þessari auknu virkni um helgar þá notar hann Basal Patterns (grunnmunstur)
eiginleikann. Virka daga stillir hann dæluna á standard setting (grunn stillingu), og á laugardagsmorgnum
skiptir hann yfir á Pattern A stillingu, sem hann hefur stillt á lægri basal rates (grunnmagn) fyrir
helgardaga. Hann stillir dæluna sína aftur á mánudagsmorgnum á Standard settings til þess að mæta
insúlínþörf sinni virku dagana.
Dæmi 2:
Basal patterns (grunnmunstur)
Eydís er búin að vera með sykursýki í u.þ.b. 12 ár og er búin að vera með Paradigm dæluna sína í nokkrar
vikur. Alla mánudags-, miðvikudags- og föstudagsmorgna fer Eydís í 3ja kílómetra göngu. Hún notar patterns (munstur) eiginleikann til þess að koma í veg fyrir blóðsykursfall þessa daga Hún skiptir einfaldlega
yfir á Pattern A stillinguna, sem hún hefur sett á lægri stillingu af basal rates (grunnmagn). Áður en hún
lærði að nota patterns (munstur) eiginleikann, varð hún að borða meira þessa daga til þess að halda
blóðsykrinum nógu háum yfir daginn. Eydís hefur einnig tekið eftir að nokkrum dögum fyrir blæðingar
virðast blóðsykursgildin hennar hækka og hún þarf því meira insúlín. Hún hefur sett upp stillingar fyrir
Pattern B (munstur B) á Paradigm dælunni sinni með hærri basal rates (grunnhraða) fyrir þennan tíma
mánaðarins. Vanalega notar hún standard basal pattern (venjulegt grunnmunstur).
Komið að þér
Kemur þér til hugar aðstæður þar sem þú gætir þurft aðrar basal rate stillingar (grunnmagnsstillingar) á
mismunandi dögum?
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Temp basal rates (tímabundið grunnmagn)
Temp basal rate (tímabundið grunnmagn) eiginleikinn er hjálplegur við blóðsykursstjórnun þegar
aðstæður eru óvæntar og óvenjulegar. Sem dæmi um svona ástand gætu verið veikindi eða óundirbúin
líkamleg áreynsla sem er ekki hluti af þínu daglegu lífi.
Temporary basal rate (tímabundið grunnmagn) gerir þér kleift að breyta tafarlaust basal (grunn)
insúlíni fyrir ákveðið skilgreint tímabil (frá 30 mínútum til 24 klst.). Þetta magn (rate) getur verið að
hámarki það maximum basal rate (hámarks grunn magn) sem þú hefur stillt dæluna þína á. Þetta veitir
einfalda leið til þess að mæta tafarlaust tímabundinni insúlínþörf vegna virkni eða ástands. Ef
blóðsykurinn hjá þér er tímabundið of hár eða lágur, þá veitir eiginleikinn temp basal rate (tímabundið
grunnmagn) þér möguleika á að hækka eða lækka grunnmagnið (basal rate) til þess að laga sig að
blóðsykursgildunum þínum.

NOTE - Temp Basal er hjálplegur eiginleiki til þess að mæta tímabundnu ástandi eða mikilli eða lítilli
virkni (t.d. kvefi eða líkamlegri áreynslu) sem er ekki venjulegur hluti lífstíls þíns. Fyrir tímabil sem
þú þarft meira eða minna insúlín og eru hluti af þínum lífstíl þá er líklegt að patterns eiginleikinn sé
meira viðeigandi.

Hvernig virkar temp basal (tímabundinn grunnur)?
Á meðan dælan þín er stillt á temp basal (tímabundna grunn) gjöf þá eru aðrar basal (grunn) stillingar
óvirkar. Þegar temp basal (tímabundinni grunn) gjöf er lokið þá fer dælan þín aftur að gefa þann basal
(grunn) sem hún var stillt á áður. Temp basal (tímabundinn grunnur) er eingöngu gefinn einu sinni og er
ekki endurtekinn. Þessi eiginleiki getur komið sér vel við tímabunda aukningu eða þegar þarf að draga
tímabundið úr insúlíngjöf vegna veikinda, líkamlegra æfinga eða við aðrar sambærilegar aðstæður.
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Tegundir Temp basal (tímabundins grunns)
Þú getur valið á milli þess að stilla Temp basal (tímabundin grunn) á dælunni þinni á hlutföll (percent)
eða insúlín magn (Insulin Rate).

Insulin rate (insúlín magn)
Insulin rate (insúlínmagn) er stillt magn í
einingum á klukkustund (U/H). Þessi temp
basal (tímabundna grunn) tegund er
algjörlega óháð basal magninu sem dælan
þín er stillt á venjulega. Ef þú stillir temp
basal tegundina á Insulin rate (U/H) þá mun
dælan gefa það magn sem þú slærð inn í
þann tíma sem þú velur. Magnið sem þú gefur
þér með temp basal insulin rate (tímabundið
grunninsúlínmagn) getur verið stillt að settu
hámarki grunnmagns.
Ef þú breytir vanalega grunninum (normal
basal rate) þínum þá mun það ekki hafa áhrif
á tímabundinn grunn í einingum (U/H) og
insúlíngjöfin heldur áfram samkvæmt
stillingu.

NOTE - Temp Basal rate (tímabundið
grunnmagn) getur ekki farið yfir
fyrirfram stillt hámarks grunnmagn.
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temp basal settings
temp basal type:

Insulin rate (U/H)

duration: 4 hours (13:05 - 17:05)
rate: 3.50 U/H

3.50 U/H
temp basal rate
(tímabundinn grunnhraði)

3.50 U/H

2.55 U/H
(rate 2)

1.50 U/H
(rate 1)
07:00
.

1.95 U/H
(rate 3)
00:00
(miðnætti)

15:00
13:05

17:05

Hlutfall af basal (grunni)
Tegund temp basal (tímabundins grunns) fer eftir hvert núverandi basal rate (grunnmagn) er. Percent
temp basal (hlutföll tímabundins grunns) er hlutfall sem eykur eða dregur úr núverandi basal (grunni)
þínum (frá 0 – 200 % af stilltu grunnmagni þó mest að stilltu hámarks grunnmagni).
Hámark hlutfallsins fer eftir hæsta basal rate (grunnmagni) hlutans sem þú stillir tíma temp basal rate
á (tímabundna grunnmagnið).
Dæmi: Klukkan er 6 að morgni og grunnmagnið (basal rate) þitt er 1.50 eining/klst (U/H). Þú vilt stilla
dæluna á 130 % tímabundinn grunn (temp basal rate) til sjö (7). Hæsta gildi tímabundins grunnmagns
(The maximum percent temp basal rate) sem þú getur stillt dæluna á er 125 %. Ef hlutfallið væri hærra
þá myndi settur tími #2 fara yfir sett hámark grunnsins sem er 2.0 einingar/klst (U/H).
Núverandi grunnmagn þitt
(basal rates): :

Hámarks grunnmagn er stillt á: 2.0 einingar/klst. (U/H)

Hluti #1: 00:00

1.50
ein/klst.

Hluti #2: 11:00

1.60 ein/klst. (hæst)

Hluti #3: 16:00

1.30
ein/klst.

Ef núverandi grunnmagn þitt breytist (til dæmis frá magni 1 til magns 2), þá mun hlutfall tímabundins
grunns einnig breytast. Dælan mun gefa þér það hlutfall í þann tíma sem þú stilltir dæluna þína á.
Þú getur ekki breytt grunnmagninu á meðan tímabundinn grunnur í hlutföllum er virkur. Þú verður
annaðhvort að bíða þar til tímabundnu grunngjöfinni er lokið eða afturkalla (cancel) aðgerðina til þess að
fara aftur í þitt venjulega grunnmagn.
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NOTE - Minnsta eining af grunni sem dælan gefur er 0.05 ein/klst (U/H). Bil gefins insúlíns
hækkar/lækkar í þá tölu. Vegna þessa þá mun magn tímabundins grunns (temp basal) námunda
gefna tölu niður að næsta bili sem nemur 0.05 ein/klst.
temp basal settings
temp basal type: Percent of basal
duration: 4 hours (13:05 - 17:05)
rate: 120 percent (%)

(120% x magn 2 = 3.06)
3.06 námundað að
næsta bili, 0.05
einingar/klst.
er 3.05 ein/klst.

3.05
ein/kl 2.30
ein/kl

2.55 ein/klst

1.50 ein/klst
(hraði 1)

1.95 ein/klst
(hraði 3)

(hraði 2)
15:00

07:00

13:05
Upphafstími tímabundins grunns
Tímabundnum grunn lokið
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(120% x hraði 3 = 2.34)
2.34 námundað að næsta
bili
0.05 einingar/klst.,
er 2.30 ein/klst.

00:00

17:05

Að velja temp basal type (tegund tímabundins grunns)
Dælan þín vistar upplýsingar um temp basal type (tegund tímabundins grunns) sem þú notaðir síðast.
Þegar þú hefur valið tegundina þá birtist hún þannig næst. Til þess að velja type temp basal (tegund
tímabundins grunns) fylgdu eftirfarandi skrefum:
1 Farðu í BASAL MENU valmyndina.

BASAL MENU

Main > Basal > Temp Basal Type

Max Basal Rate
Patterns
Temp Basal Type

Veldu Temp Basal Type og ýttu á ACT.

ACT

2 Þá mun skjámyndin SET TEMP BASAL AS birtast. Veldu Insulin Rate eða
Percent of Basal og ýttu á ACT.

SET TEMP BASAL AS
Insulin Rate
Percent of Basal

<U/H>

ACT

3 Þá mun BASAL MENU skjámyndin birtast aftur. Nú hefur þú stillt temp
basal type (tegund tímabundins grunns). Farðu út úr valmyndinni.

NOTE - Ef temp basal type (tegund tímabundins grunns) hjá þér er
stilltur á „Percent of Basal” (hlutfall af grunni) þá getur þú ekki
breytt grunnhraða dælunnar nema eftir að gjöf tímabunins grunns er
lokið eða þú afturkallar aðgerðina (velur cancel temp basal).

BASAL MENU
Max Basal Rate
Patterns
Temp Basal Type
ESC

Að gefa tímabundinn grunn (temp basal)
NOTE - Magn insúlíns sem er gefið með temp basal (tímabundnum grunni) getur ekki farið yfir stillt
hámarks magn grunns (max basal rate).
1 Farðu í BASAL MENU valmyndina.
Main > Basal > Set/Edit Temp Basal

Veldu Set/Edit Temp Basal og ýttu á ACT.

BASAL MENU
Set/Edit Temp Basal
Set/Edit Basal
Basal Review
ACT
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2 Skjámyndin SET DURATION mun birtast. Tímalengdin* mun blikka. Sláðu
inn þann tíma sem þú vilt að gjöfin endist í mínútum eða klst. (30 mínútur
til 24 klst.), ýttu svo á ACT.

SET DURATION

Temp

NOTE - * Tímalengd er lengd þess tíma sem það tekur dæluna að gefa
stilltan tímabundinn grunn (temporary basal).
3 Á SET TEMP BASAL skjámyndinni mun temporary
basal rate (tímabundið grunnmagn) blikka. Sláðu
inn temp basal rate (tímabundið grunnmagn)
sem þú vilt hafa og ýttu svo á ACT.

SET TEMP BASAL U/H
15:00

0.05

U
H

Birtist ef Temp Basal Type
(tegund tímabundins grunns)
er stillt á „Insulin rate (U/H)”
(Insúlín magn (ein/klst.).

4 BASAL MENU valmyndin birtist. Núna
hefur þú stillt dæluna á temp basal
(tímabundinn grunn) og gjöfin er í
gangi. Farðu út úr valmyndinni.

OR

3:00
ACT

SET TEMP BASAL %
15:00

60%

Birtist ef Temp Basal Type
(tegund tímabundins grunns)
er stillt á „Percent of basal”
(prósentu af grunni).

BASAL MENU
Set/Edit Temp Basal
Cancel Temp Basal
Select Patterns

Dælan er í Special mode (sérstöku
viðmóti) á meðan temp basal gjöfin
er í gangi

Að staðfesta temp basal gjöf
Upplýsingar um tímabundna grunngjöf
(temporary basal) eru eingöngu að finna
á STATUS skjámyndinni.
Á meðan tímabundin grunngjöf (temp
basal) er í gangi er dælan í sérstöku
viðmóti (Special mode – opinn hringur
birtist). Þessi opni hringur minnir þig á að
aðgerðin temp basal er virk. Dælan
pípir/titrar á klukkutíma fresti á meðan
tímabundin grunngjöf er í gangi. Á meðan
gjöfin er í gangi þá getur þú séð
upplýsingar um núverandi temp basal á
STATUS skjámyndinni.
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Gefur til kynna að gjöf 0.6
ein/klst. af tímabundnum grunni
sé núna virk
temp basal gjöfin
stendur yfir í 30
mínútur
tími þar til temp basal
gjöfinni er lokið

Hefðbundin grunnhraði insúlíns (basal
rate) sem mun taka við að lokinni temp
basal gjöf

STATUS
U100
Tmp Basal 0.60 U/H
Duration 0:30
Time left 0:22
Last Bolus N 3.8U
09:07 11 JAN
Basal 1: 0.80 U/H
Reservoir Started:
09JAN, 18:03
Units left: 128U
Time left: 24 Hours
Battery: Normal
Tue 11 JAN 2004
S/N# 000000

Að afturkalla temp basal (tímabundna grunn) gjöf
Notaðu cancel temp basal eiginleikann sem þú finnur á BASAL MENU valmyndinni til þess að afturkalla
tímabundna grunngjöf. Með þessari aðgerð stöðvar þú tafarlaust tímabundna grunngjöf og heldur áfram
hefðbundinni grunngjöf sem dælan er stillt á. Fylgdu eftirfarandi skrefum til þess að afturkalla temp
basal:
1 Farðu í BASAL MENU valmyndina.
Main > Basal > Cancel Temp Basal

2 Veldu Cancel Temp Basal og ýttu á ACT til
að staðfesta.

BASAL MENU

BASAL MENU
ACT

Set/Edit Temp Basal
Cancel Temp Basal
Select Patterns

Set/Edit Temp Basal Select
Patterns
Set/Edit Basal

BASAL MENU valmyndin mun birtast á ný. Nú hefur þú afturkallað temp basal (tímabundinn grunn) og
stilltur basal (grunnur) er aftur orðin virkur. Farðu út úr valmyndinni.
Dæmi 1:
Tímabundinn grunnur til að lækka grunn magn tímabundið
Guðbjörn og félagar hans ákváðu óvænt að fara í fótbolta. Áður en Guðbjörn fékk dæluna notaði hann
sprautur við stjórnun sykursýkinnar. Guðbjörn fann oft fyrir einkennum lágs blóðsykurs á meðan hann
spilaði fótbolta og einnig oft eftir leikina. Eftir að hann fór að nota Paradigm dæluna notar hann
Temporary Basal eiginleikann til þess að koma í veg fyrir lágan blóðsykur. Hann einfaldlega stillir dæluna
á að gefa sér minna grunninsúlín á meðan hann er að spila fótbolta og einnig í nokkrar klukkustundir eftir
leiki.
Guðbjörn fann út hvernig best væri fyrir hann að stilla Temporary Basal hraðann með því að mæla
blóðsykurinn ört bæði á meðan hann spilaði fótbolta og eftir hreyfinguna og skráði niðurstöðurnar. Þegar
hann var að byrja að nota dæluna ráðlagði meðferðaraðili hans honum að stilla dæluna á helming (½) af
sínum venjulega grunnhraða (basal rate) í þann tíma sem hann var að spila og í klukkustund eftir að hann
hætti að spila. Hann gerði lítilvægar lagfæringar á tímabundna grunn hraðanum og tímanum sem hann
hafði stillt á í upphafi í hvert skipti sem hann notaði þennan eiginleika. Eftir nokkrar fótboltaæfingar sem
stóðu yfir í svipaða tímalengd og fínstillingu á tímabundna grunninum, fann hann stillingu á tímabundna
grunninum sem hentaði honum vel.
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Dæmi 2:
Tímabundinn grunnur til að auka grunnhraða tímabundið
Sigríður er kvefuð og hefur haft hósta í nokkra daga. Hún mælir blóðsykurinn nokkuð oft af því henni
líður ekki nógu vel. Hún sér að blóðsykursgildin hennar eru hærri en kjörgildin hennar fyrir máltíðir og
hún þarf oft að gefa sér bolus til að leiðrétta of háan blóðsykur. Í dag ákveður Sigríður að nota
tímabundin grunnhraða til þess að auka grunnhraðann yfir daginn. Eins og meðferðaraðili hennar hefur
mælt með heldur hún áfram að mæla blóðsykurinn örar en venjulega þar til henni fer að líða betur.
Komið að þér:
Hugsaðu þér líkamlegar æfingar þar sem gæti komið sér vel fyrir þig að stilla dæluna á tímabundinn
grunnhraða.
Á hvaða hraða er núverandi grunnur á? ____________
Hvaða tímabundna grunnhraða vilt þú prófa að nota? ___________________
Hversu lengi verður þú í æfingunum?______________________________________
Hversu lengi viltu hafa tímabundna grunnhraðann stilltan?________________
Mældu blóðsykurinn þinn fyrir og á meðan æfingunum stendur og einnig nokkrum sinnum á eftir
æfingarnar. Hverjar eru niðurstöður mælinganna þinna??
Fyrir æfingu______________
Á meðan á æfingunni stendur______________
1 klst. eftir æfinguna______________
Nokkrum klst. eftir æfinguna______________
Hvaða breytingar viltu gera á tímabundna grunnhraðanum næst þegar þú prófar þetta?
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Kafli 7

Að fylgja eftir insúlín dælumeðferð
Við vonum að þú sért orðinn örugg(ur) með notkun dælunnar og að blóðsykursgildi þín hafi batnað með
insúlíndælu meðferðinni. Stjórnun sykursýkis krefst miklu meira en stjórnun blóðsykurs. Þú þarft að
hugsa sérstaklega vel að líkamlegri og andlegri líðan þinni. Þú þarft að fá meðferð við öllum sjúkdómum
hvort sem þeir eru tilkomnir vegna sykursýkinnar eða ekki. Eftirfarandi ráðleggingar eiga almennt við um
sykursýki sem og eftirfylgni vegna meðferðar á insúlíndælu. Fyrir farsæla stjórnun á sykursýki er
æskilegast fyrir þig að leita ráða hjá meðferðaraðila þínum.

Ráðlögð eftirfylgni (skv. MiniMed Medtronic)
Á hverjum degi
‡
‡
‡

Mældu blóðsykurinn þinn 4 - 6 sinnum á dag og alltaf fyrir svefn
Mældu blóðsykurinn áður en þú sest undir stýri og hafðu hraðvirk kolvetni við hendina þegar þú ert
að keyra
Ef blóðsykursgildi þitt er yfir 13.9 mmol/L tvisvar í röð, notaðu þá penna/sprautu við að gefa þér
insúlín og skiptu um sett í dælunni

Í hverjum mánuði
‡
‡
‡

Farðu yfir hvernig þú forðast blóðsýringu vegna of hás blóðsykurs
Mældu blóðsykur kl. 03:00 að minnsta kosti einu sinni í mánuði
Mældu blóðsykur 2 klst. eftir allar máltíðir á fyrirfram ákveðnum degi í mánuðinum

Á þriggja mánaða fresti

‡

Farðu í eftirlit hjá meðferðaraðila þínum, jafnvel þó þér líði vel og fáðu upplýsingar um hvort
blóðsykursgildi þín eru innan kjörgilda þinna
Farðu yfir blóðsykursmælingarnar þínar og stillingar dælunnar með meðferðaraðila þínum

‡

Gættu þess að HbA1c sé mælt hjá þér

‡

Kafli 7 109

Rannsóknir
‡
‡
‡

Mæla HbA1c fjórum sinnnum eða oftar á ári
Mæla kólesteról, HDL, LDL og þríglíseríða árlega
Mæla fyrir albumíni í þvagi árlega

Í hverri skoðun hjá meðferðaraðila
‡
‡
‡

Mæla blóðþrýsting
Skoðun varðandi umhirðu fóta
Fara yfir markmið vegna blóðsykurs, fæðuinntekt og hreyfingu

Árlega
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
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Augnskoðun hjá augnlækni
Bólusetning við inflúensu
Eftirlit hjá tannlækni
Taugaskoðun
Hjartalínurit fyrir þá sem eru eldri en 35
Skoðun á blöðruhálskirtli karla og brjóstaskoðun kvenna
Fara yfir fræðslu vegna sykursýkis
Endurnýja Glucagon neyðarsprautu (fá nýjan lyfseðil frá meðferðaraðila þínum)

Kafli 8

Yfirlit aðvarana (Utilities)
Yfirlit aðvarana (Alarm)
Þú getur farið yfir aðvaranir sem dælan hefur gefið frá sér á ALARM HISTORY skjámyndinni. Á
skjámyndinni getur þú séð upplýsingar um allt að 36 síðustu aðvaranir og/eða villumeldingar. Á ALARM
HISTORY skjámyndinni getur þú einnig séð nánari upplýsingar um hverja aðvörun fyrir sig.
1 Farðu á ALARM HISTORY skjámyndina.
Main > Utilities > Alarm > Alarm History

2 Flettu í gegnum síðustu aðvaranir þínar.

ALARM HISTORY
11OCT 22:35 LoRes
08OCT 16:08 ChkSet
05OCT 15:35 LoBat

3 Ef þú vilt skoða lýsingu á einhverri tilgreindri aðvörun, haltu þá áfram
í næsta hluta, „Lýsing á aðvörunum.” Að þessu loknu ferðu útúr
valmyndinni.

Lýsing á aðvörunum
4 Á ALARM HISTORY skjámyndinni, veldu þá aðvörun (alarm) sem þú vilt
skoða nánar og ýttu á ACT. Þá munu ítarlegar upplýsingar um
aðvörunina birtast á skjánum.
5 Ýttu á ESC til þess að fara aftur á ALARM HISTORY skjámyndina. Veldu
þér aðra aðvörun til þess að skoða eða farðu út úr valmyndinni ef þú
hefur lokið við að skoða upplýsingarnar.

LOW RESERVOIR
11OCT 22:35
> 24-hours remaining
0.25 units remaining

Að velja gerð viðvörunar (alert type)
Þú getur valið gerð viðvörunar (alert type) sem dælan þín notar (fyrir aðvaranir (alarms), sérstakt
ástand og við stillingar). Þú getur valið titring (hljóðlát viðvörun), eða hljómerki/píp til að gera viðvart.
Það eru þrjár tegundir hljóðmerkja/pípa: langur, miðlungs- og stuttur tónn. Þegar dælan kemur frá
framleiðanda er þessi eiginleiki stilltur á miðlungs tón.
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Þegar block eiginleikinn er virkur (lyklaborð dælunnar læst) þá er ekki hægt að hafa dæluna stillta á
titring. Þú verður að stilla dæluna aftur á titring kjósir þú svo eftir að þú hefur gert block eiginleikann
óvirkan (off). Ef þú hefur gerð viðvörunar stillta á titring og rafhlaðan er að tæmast og þú færð viðvörun
um Low Battery, þá mun dælan gefa frá sér hljóðmerki/pípa í stað þess að titra til þess að auka
endingartíma rafhlöðunnar.

NOTE - Titringur eyðir meira af rafhlöðunni en viðvörun með hljóðmerki. og getur þessi eiginleiki því
rýrt endingartíma rafhlöðunnar.
1 Farðu á ALERT TYPE skjámyndina.
Main > Utilities > Alarm > Alert Type

ALERT TYPE
Beep Long
Beep Medium
Beep Short Vibrate

2 Veldu gerð viðvörunar og ýttu á ACT. Valin gerð viðvörunar er nú virk.
Farðu útúr valmyndinni.

Auto-off
Þessi eiginleiki er ekki virkur (off – stilltur á 0 klst.) þegar dælan kemur frá framleiðanda. Þetta er
öryggisaðgerð sem býður uppá að stöðva insúlíngjöf eftir fyrirfram tilgreindan tíma(frá 1 til 24 klst.). Ef
dælan greinir það að ekki hefur verið ýtt á neina takka í þennan tilgreinda tíma þá mun insúlíngjöf
stöðvast og dælan gefur frá sér hljóðmerki til aðvörunar. Það gæti hentað þér að stilla þessa aðgerð með
tilliti til fjölda klst. sem þú sefur venjulega á nóttu. Ráðfærðu þig við meðferðaraðila þinn um hvernig er
best fyrir þig að nota og stilla þennan eiginleika.
1 Farðu á AUTO OFF DURATION skjámyndina.

AUTO OFF DURATION

Main > Utilities > Alarm > Auto Off

2 Veldu fjölda klukkustunda sem þú vilt velja og ýttu á ACT.

0

(blikkar)

Hours

NOTE - Ef þú vilt ekki nota Auto Off eiginleikann, gættu þess að fjöldi klst. sé stilltur á núll
(0).
3 Nú færð þú aftur upp ALARM MENU skjámyndina. Þú hefur stillt Auto Off eiginleikann. Farðu út úr
valmyndinni.

Low resv alert (Low reservoir warning/aðvörun um lítið innihald í
lyfjahylki)
Þú getur stillt dæluna á að gefa frá sér hljóðmerki til viðvörunar áður en lyfjahylki tæmist. Þú getur
valið um að fá viðvörun:
‡
‡
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Þegar tilgreindur fjöldi eininga eru eftir í lyfjahylkinu.
Á ákveðnum tíma áður en lyfjahylki er orðið tómt.

Dælan kemur frá framleiðanda með þennan eiginleika stilltan á 20 einingar insúlíns (20 insulin units).
1 Farðu á RESV WARNING TYPE skjámyndina.

RESV WARNING TYPE

Main > Utilities > Alarm > Low Resv Warning

2 Veldu Insulin Units eða Time og ýttu á ACT.

AÐVÖRUN:

Insulin Units
Time

Ef dælan verður vör við að lyfjahylki er að tæmast á meðan bolus gjöf er í gangi eða
verið er að fylla á lyfjahylki (prime delivery), þá mun viðvörunin verða óvirk að
gjöfinni lokinni. Það er mjög mikilvægt að þú fylgist með magninu sem er eftir í
lyfjahylkinu til þess að gæta þess að þú hafir aðgang að nægu insúlíni í dælunni.

Fyrir stillingar á einingum insúlíns (Insulin units):
Sláðu inn fjölda eininga sem þú vilt að séu í
lyfjahylkinu þegar þú færð fyrstu viðvörun.
Ýttu á ACT.
WARNING UNITS

20

U

(blikkar) getur
verið á bilinu 5 –
50

Fyrir stillingar á tíma (Time):
Sláðu inn fjölda klst. fyrir aðvörun áður en
lyfjahylkið tæmist. Ýttu á ACT.
WARNING TIME

8:00

Hours

(blikkar) getur
verið á bilinu 2–
24

Dælan mun gefa frá sér aðvörun þegar tilgreindur
fjöldi klst. er þar til hún gerir ráð fyrir að
Dælan mun gefa frá sér aðvörun þegar
lyfjahylkið tæmist og svo aftur einni klukkustund
tilgreindar einingar eru eftir í lyfjahylkinu og
áður en hylkið tæmist.
svo aftur þegar helmingur þessa magns er
eftir.

NOTE - Ef þú notar tíma (time) sem tegund viðvörunar á low resv warning type (viðvörun vegna
lítils innihalds lyfjahylkis) og þú gefur þér stóra skammta af bolusum þá getur verið að tími
viðvörunar þar til hylkið tæmist sé mun styttri en tilgreindur tími sem þú hefur valið. Stilling
tíma (time) fyrir viðvörun vegna lítils innihalds lyfjahylkis (low resv warning types) er ætlað að
sjá til þess að þú hafir nóg insúlín á meðan þú sefur.

Að skoða heildarnotkun insúlíns á sólarhring (daily totals)
DAILY TOTALS skjámyndin býður uppá heildaryfirlit af notuðu insúlíni á sólarhring. Þetta yfirlit nær yfir
síðasta 31 dag (sólarhringa). Þessi skjámynd inniheldur upplýsingar um allt magn sem gefið er með bolus
og basal eiginleikunum frá miðnætti til miðnættis á hverjum sólarhring síðasta 31 dag (sólarhringa). Á
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DAILY TOTALS skjámyndinni stendur „Today“ fyrir framan magn insúlíns sem þú hefur fengið með dælunni
það sem af er degi.

NOTE - Það magn af insúlíni sem er notað við að fylla á slöngusettið (prime) er ekki inní tölunni sem
birtist á DAILY TOTALS skjámyndinni. Þetta magn er talið sérstaklega og eru upplýsingar um það
magn að finna á PRIME HISTORY skjámyndinni
‡

Hvers vegna ætti ég að skoða heildarnotkun insúlíns á sólarhring?
Með því að bera saman heildarnotkun á insúlíni við mælingar þínar á blóðsykrinum getur þú og
meðferðaraðili þinn fundið hentugt magn á insúlíngjafar.

‡

Hvað felur heildarnotkun insúlíns (daily totals) í sér?
Heildarnotkun insúlíns (Daily totals) er yfirlit yfir allt insúlín sem dælan gefur þér sem grunn (basal) og
allar bolus gjafir. Það insúlín sem hefur verið notað til þess að fylla á slöngusettið (priming) er þó ekki
inn í tölunni. Hver heildartala (total) samanstendur af öllum basal(grunn) og bolus gjöfum insúlíns sem
hafa verið gefnar með dælunni yfir sólarhringinn.

NOTE - Ef stjörnumerki (*) stendur við total á skjánum, þá merkir það að upplýsingarnar sem

eru gefnar á skjánum séu ekki fyrir heilan sólarhring. Allar breytingar sem hafa verið gerðar á
upplýsingum sem dælan hefur, svo sem breyting á tíma og klukku um meira en eina klst. og 12
mínútur gera það að verkum að upplýsingar verða stjörnumerktar.

‡

Hvar er skjámyndin um heildarnotkun
insúlíns á sólarhring (daily totals)?

DAILY TOTALS
Daily Average
Today
26.5U
09Nov
48.5U
08Nov
54.5U

Main > Utilities > Daily Totals
Dagsetning
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Meðaltalsnotkun á
sólarhring (Daily Average)
Heildar basal og bolus gjafir ((total)
basal and bolus deliveries)

Meðhöndlun á upplýsingum úr gagnagrunni dælunnar
Dælan safnar upplýsingum sem geta komið þér og meðferðaraðila
þínum að góðum notum við stjórnun á blóðsykrinum. Þið getið farið yfir
upplýsingarnar og stuðst við þær þegar tekin er ákvörðun um hvernig
skuli haga basal (grunni) og bolus insúlíngjöfinni. Þið getið fengið
upplýsingar um blóðsykursgildi, meðaltal og fæðuinntekt yfir síðasta 31
sólarhring. Þú getur skoðað nákvæmar upplýsingar fyrir hvern sólarhring.
Þú getur einnig fengið meðaltalsgildi fyrir skilgreind tímabil sem þú setur
upp (allt að 31 sólarhring). Þetta er gert á DAYS TO AVERAGE
skjámyndinni og er skýrt út í næsta hluta.

DAILY TOTALS
Daily Average
Today
26.5U
27 FEB
48.5U

ACT

27FEB BG AVG 7.5
BG Low/Hi 5.1/9.8
Number BGs
6

Til þess að skoða nákvæmar upplýsingar fyrir einn dag:
1 Veldu dag og ýttu á ACT. Dæmið hér til hliðar sýnir nákvæmar
upplýsingar fyrir 27. febrúar.

27FEB SEN AVG7.1
Sen Low/Hi 5.1/9.9
Sen Cal/Data 6/288

Main > Utilities > Daily Totals > 27 FEB 48.5U

2 Þá mun skjámyndin BG AVG birtast (Blood Glucose Average /
meðaltal blóðsykursgilda). Þessi skjámynd sýnir:
‡ Meðaltalsgildi blóðsykursmælinga þinna yfir sólarhringinn.
‡ Hæsta og lægsta gildi blóðsykursins hjá þér tiltekinn sólarhring.
‡ Heildarfjöldi blóðsykursgilda sem þú færðir inn í dæluna þína
viðkomandi sólarhring. Til þess að skoða fleiri skráningar ýttu á
.

27FEB INSULIN 48.50U
Basal
20.00/41%
Bolus
28.50/59%
Carbs
253gr

27FEB BOLUS 28.50U

3 Nú birtist SEN AVG skjámyndin (sensor average / meðaltal mælinga
Food
14.50/51%
Corr
12.00/42%
frá sykurnemanum). Þessi skjámynd sýnir:
Manual
2.00/7%
‡ Meðaltal allra blóðsykursmælinga sem dælan hefur numið frá
sykurnemanum þennan tiltekna sólarhring. Mælingarnar eru
sýndar í blóðsykurseiningum sem hafa verið valdar (mmol/L
27FEB NUM BOLUS 8
(stuðst við hér á landi) eða mg/dL).
Food/Corr
2/ 1
Food + Corr
1
‡ Önnur línan sýnir lægsta og hæsta gildi blóðsykurs sem dælan
Manual Bolus
4
hefur numið frá sykurnemanum viðkomandi sólarhring.
‡ Fjöldi stillinga sykurnemans (sensor calibrations /
blóðsykursmæling gerð með blóðsykursmæli og talan færð handvirkt inní dæluna) þennan tiltekna
sólarhring. Til þess að skoða frekari upplýsingar ýttu á
.
4 Nú birtist INSULIN skjámyndin. Þessi skjámynd sýnir:
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‡
‡
‡
‡

Heildarmagn insúlíns gefið yfir sólarhringinn.
Heildarmagn insúlíns gefið með basal (grunni) og bolus þennan tiltekna sólarhring.
Hlutfall hvorrar tegundar gjafar í prósentu (basal og bolus) yfir viðkomandi sólarhring
Heildarmagn kolvetna fært inní dæluna yfir sólarhringinn (slegið inn í Bolus Wizard eiginleikann).
Til þess að skoða frekari upplýsingar ýttu á
.

5 Nú mun BOLUS skjámyndin birtast. Þessi skjámynd sýnir:
‡ Heildarmagn insúlíns gefið með bolus yfir sólarhringinn
‡ Heildarmagn og hlutfall insúlíns sem gefið var sem bolus vegna fæðuinntektar yfir sólarhringinn.
‡ Heildarmagn og hlutfall insúlíns sem gefið var sem Corr (correction / leiðréttingar) bolus yfir
sólarhringinn.
‡ Heildarmagn og hlutfall insúlíns sem gefið var sem man bolus (manual / gefið handvirkt) yfir
sólarhringinn. Til þess að skoða fleiri upplýsingar ýttu á
.
6 Nú mun NUM BOLUS (number of boluses / fjöldi bolusa) skjámyndin birtast. Þessi skjámynd sýnir:
‡ Heildarfjölda bolusa sem gefnir voru yfir sólarhringinn
‡ Heildarfjölda bolusa vegna fæðuinntektar annars vegar og til leiðréttingar hins vegar yfir
sólarhringinn
‡ Heildarfjölda (allra) bolusa yfir sólarhringinn, það er bæði bolusa vegna fæðuinntektar og til
leiðréttingar
‡ Heildarfjölda bolusa sem gefnir voru handvirkt (manual boluses) yfir sólarhringinn
Til þess að fara aftur á hvíldarskjámyndina ýttu fjórum sinnum á
.
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Meðaltal á sólarhring
Á skjámyndinni DAYS TO AVERAGE getur þú valið
fjölda þeirra sólarhringa sem þú vilt sjá meðaltalið
af. Í dæminu hér á eftir er valið að taka meðaltal
síðustu 12 sólarhringa.
1 Veldu Daily Average og ýttu á ACT.

DAILY TOTALS

ACT

DAYS TO AVERAGE

Main > Utilities > Daily Totals > Daily
Average

2 Nú mun DAYS TO AVERAGE skjámyndin birtast.
Veldu fjölda sólarhringa sem þú vilt fá meðaltal
af með því að ýta á
og
. Ýttu á ACT.
3 Þá mun AVG BG skjámyndin birtast. Þessi
skjámynd sýnir:
‡ Meðaltal allra blóðsykursgilda sem hafa verið
færð inní dæluna síðustu 12 sólarhringa.
‡ Meðaltal hæstu og lægstu blóðsykursgilda
síðustu 12 sólarhringa.
‡ Meðaltal blóðsykursgilda sem hafa verið færð
inní dæluna síðustu 12 sólarhringa. Til þess
að skoða frekari upplýsingar ýttu á
.

NOTE - Allir

Daily Average
Today
26.5U
27Feb
48.5U
26Feb
54.5U

dagar sem eru
stjörnumerktir
(*) eru
undanskildir
meðaltalinu.

12
ACT

AVG BG
BG Low/Hi
Number BGs

7.0 mmol/L
6.3/9.9
6.1

SEN AVG
Sen Low/Hi
Sen Cal/Data

7.2
4.4/11.2
6/288

Fjöldi sólarhringa
sem þú getur valið
til að sjá meðaltal
blikkar (allt að 31
sólarhringur).

4 Nú birtist SEN AVG (sensor average / meðaltal mælinga frá sykurnemanum) skjámyndin. Þessi
skjámynd sýnir:
‡ Meðaltal allra blóðsykursgilda sem dælan hefur numið frá sykurnemanum síðustu 12
sólarhringa.Gildin birtast í fyrirfram völdum blóðsykurseiningum (mmol/L (notað hér á landi) eða
mg/dL).
‡ Í annarri línunni birtast lægstu og hæstu gildi sem dælan hefur numið frá sykurnemanum síðustu
12 sólarhringa.
‡ Fjöldi stillinga sykurnemans (sensor calibrations / blóðsykursmæling gerð með blóðsykursmæli og
talan færð handvirkt inní dæluna) síðustu 12 sólarhringa.
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5 Nú birtist AVG INSULIN (average insulin / meðaltal insúlíns)
skjámyndin. Þessi skjámyndi sýnir:
‡ Meðaltal heildarmagns af gefnu insúlíni fyrir hvern sólarhring
síðustu 12 sólarhringa.
‡ Meðaltal og hlutfall heildar insúlíns sem gefið var sem basal og
bolus á sólarhring síðustu 12 sólarhringa.
‡ Meðaltal heildarmagns kolvetna sem hefur verið fært inní
dæluna á sólarhring (fært inn í gegnum Bolus Wizard
eiginleikann) síðustu 12 sólarhringa. Til að sjá fleiri upplýsingar
ýttu á
.
6 Nú mun AVG BOLUS skjámyndin birtast. Þessi skjámynd sýnir:
‡ Meðaltal heildarmagns insúlíns á sólarhing gefið sem bolus
síðustu 12 sólarhringa.
‡ Meðaltal og hlutfall heildarmagns insúlíns á sólarhring gefið sem
fæðubolus síðustu 12 sólarhringa.
‡ Meðaltal og hlutfall heildarmagns insúlíns á sólarhring gefið sem
bolus til leiðréttingar og síðustu 12 sólarhringa.
‡ Meðaltal og hlutfall heildarmagns insúlíns á sólarhring gefið sem
manual bolus (handvirkur bolus) síðustu 12 sólarhringa. Til að fá
frekari upplýsingar ýttu á
.

(frh. frá fyrri bls.)

AVG INSULIN
Basal
Bolus
Carbs

112.30U
60.20/ 54%
52.10/ 46%
253gr

AVG BOLUS
Food
Corr
Manual

52.10U
36.50/70%
10.30/20%
5.30/10%

NUM BOLUS
Food/Corr
Food + Corr
Manual Bolus

4.2
2.1/1
1.1
1.0

7 Nú mun NUM BOLUS (number of boluses / fjöldi bolusa) skjámyndin birtast. Þessi skjámynd sýnir:
‡ Meðalfjölda bolusa gefna á sólarhring síðustu 12 sólahringa.
‡ Meðalfjölda bolusa vegna fæðuinntektar sem gefnir voru á sólarhring síðustu 12 sólarhringa.
‡ Meðalfjölda bolusa til leiðréttingar sem gefnir voru á sólarhring síðustu 12 sólarhringa.
‡ Meðalfjölda bolusa vegna fæðuinntektar auk bolusa til leiðréttingar sem gefnir voru á sólarhring
síðustu 12 sólarhringa.
‡ Meðalfjölda bolusa sem gefnir voru handvirkt á sólarhring síðustu 12 sólarhringa
Til þess að fara aftur á hvíldarskjámyndina þarftu að ýta fjórum sinnum á
.
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Persónuleg áminning
Vekjaraklukka / Alarm clock
Dælan inniheldur vekjaraklukku (alarm clock) sem býður þér uppá að stilla
á daglega áminningu fyrir mismunandi atburði (að hámarki 8 skipti). Þegar
dælan kemur frá framleiðanda er þessi eiginleiki óvirkur (off).
Vekjaraklukkan er handhæg þegar þú vilt láta minna þig á að mæla
blóðsykurinn hjá þér, borða, gefa þér bolus o.s.frv. Þegar vekjaraklukkan
gefur frá sér hljóð birtast skilaboðin „ALARM CLOCK” á skjánum.

22:15

ALARM
CLOCK

1 Farðu á ALARM OPTION skjámyndina.
Main > Utilities > Alarm Clock

2 Veldu On/Set.Ýttu á
ACT.
ALARM OPTION
Off
On/Set

3 Veldu Add Alarm.
Ýttu á ACT.
ALARM OPTION
Add Alarm
Delete Alarm
Review Alarms

4 Sláðu inn klukkustundirnar (blikkar). Ýttu á
ACT.
ADD ALARM

00:00
(klst.blikka)

5 Sláðu inn mínúturnar (blikkar). Ýttu á ACT.
ADD ALARM

00:00
(mín.blikka)

6 Endurtaktu skref 4 til að stilla á fleiri tíma til áminningar. Farðu út úr valmyndinni þegar þú hefur
lokið við að stilla vekjaraklukkuna.

Valmöguleiki fyrir fjarstýringu / Remote control
Þegar dælan kemur frá framleiðanda er þessi eiginleiki óvirkur (off). Það gæti komið sér vel að vera
búinn að kynna sér helstu grunnþætti dælunnar áður en þú nýtir þér þennan valmöguleika. Það er
mikilvægt að þú ráðfærir þig við meðferðaraðila þinn áður en þú notar þennan eiginleika. Fjarstýringu
fyrir dæluna færðu hjá dreifingaraðilum Medtronic MiniMed (Inter Medica).
Vísað er í notaendahandbók fjarstýringa fyrir leiðbeiningar um notkun fjarstýringa.
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NOTE - Notkun fylgihluta með dælunni sem nota útvarpstíðni (RF - radio frequency) rýra
endingartíma rafhlöðunnar í dælunni.
Til þess að nota fjarstýringu með dælunni þarf að stilla eftirfarandi atriði:
‡
‡
‡

Remote Options (valmöguleiki fyrir fjarstýringu) = On (virkur)
Einkennisnúmer fjarstýringarinnar hafa verið færð inn (remote control ID code – kóði sem stendur á
bakhlið fjarstýringarinnar)
Easy Bolus = On (virkur)

Að virkja valmöguleikann fyrir fjarstýringu (remote control)
AÐVÖRUN:

Ef rafhlaðan er að tæmast (Low Battery), þá mun dælan ekki nema boð frá
fjarstýringunni. Til þess að fullvissa þig um að dælan nái tengingu við fjarstýringuna
þarftu að gæta þess að rafhlaða dælunnar sé ekki að verða tóm. (Ef þú setur nýja
rafhlöðu í dæluna kemst aftur á tenging á milli fjarstýringarinnar og dælunnar).

1 Farðu á REMOTE OPTION skjámyndina. Veldu On og
ýttu á ACT.
Main > Utilities > Remote Options

REMOTE OPTION

ACT

Off
On

2 Nú mun REMOTE ID MENU skjámyndin birtast.
Færðu inn, eyddu eða skoðaðu einkennisnúmer
dælunnar eins og lýst er í næsta kafla. Farðu út úr valmyndinni að því loknu.

REMOTE ID MENU
Add ID
Delete ID
Review ID

Að færa inn (add), eyða (delete), eða skoða (review) einkennisnúmer
fjarstýringa (remote control IDs)
Hver fjarstýring hefur sitt einkennisnúmer (ID). Þú getur fært inn einkennisnúmer fyrir allt að þrjár (3)
fjarstýringar í dæluna þína. Stillingar fyrir fjarstýringar eru svipaðar stillingum sem þú færir inn fyrir
blóðsykursmæla. Gættu þess að velja Remote Options (á UTILITIES MENU) þegar þú setur inn
einkennisnúmer fyrir fjarstýringuna þína.
Ef þú ert ekki viss um að einkennisnúmerið fyrir fjarstýringuna þína hafi verið fært inn í dæluna þína,
getur þú kannað það á REVIEW REMOTE ID skjámyndinni. Þú verður að virkja (stilla á on) valmöguleikann
fyrir fjarstýringu til þess að færa inn, eyða eða skoða stillingar fyrir einkennisnúmer (ID)
fjarstýringarinnar í dælunni þinni.
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1 Á REMOTE OPTION skjámyndinni, veldu On og ýttu
á ACT. Þá mun REMOTE ID MENU birtast.
2 Færðu inn (add), eyddu (delete) eða skoðaðu
(review) einkennisnúmerið fyrir fjarstýringuna
þína.

REMOTE OPTION
Off
On

ACT

REMOTE ID MENU
Add ID
Delete ID
Review ID

NOTE - Einkennisnúmer (ID code)
fjarstýringarinnar er á bakhlið fjarstýringarinnar.
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Add / Að færa inn

Veldu Add ID og ýttu á ACT.
Færðu inn hverja af 6 tölum
einkennisnúmers fjarstýringarinnar
(ID) .Ýttu á ACT eftir hverja tölu.

Delete / Að eyða

Veldu Delete ID og ýttu á ACT.
Veldu einkennisnúmer
fjarstýringarinnar sem þú vilt
eyða og ýttu á ACT.
DELETE REMOTE ID

ADD REMOTE ID

(blikkar)

______

Þegar þú hefur fært síðustu tölu
einkennisnúmersins inn þá mun
REMOTE ID MENU skjámyndin
birtast aftur.

1 111111
2 222222
3 ------

Völdu einkennisnúmeri hefur nú
verið eytt.

Review / Að skoða

Veldu Review ID og ýttu á ACT.
Einkennisnúmer fyrir
fjarstýringar sem hafa verið
slegin inn í dæluna munu nú
birtast á REVIEW REMOTE ID
skjámyndinni.
REVIEW REMOTE ID
1 -----2 222222
3 ------

REMOTE ID MENU
Add ID
Delete ID
Review ID

NOTE 3 Farðu út úr valmyndinni þegar þessu er lokið.

Læsingar (block) eiginleikinn
Block eiginleiki dælunnar takmarkar aðgang að möguleikum við að stilla dæluna. Dælan kemur frá
framleiðanda með þennan eiginleika óvirkan (off). Læsingar (block) eiginleikinn er mikilvæg
öryggisaðgerð ef notandi dælunnar þarf alla aðstoð við stjórnun á dælunni og meðferð með henni. Þegar
læsingar (block) eiginleikinn er virkur (on), þá er fjarstýring notuð til þess að gefa bolusa og til þess að
stöðva/endurræsa dæluna. Aðgangur að stillingum á dælunni sjálfri er takmarkaður við Suspend(stöðva
insúlíngjöf), Block(læsing) og Selftest(sjálfsprófun). Þú getur eftir sem áður skoðað stöðu skjámyndirnar
(STATUS, BOLUS og PRIME HISTORY, BASAL REVIEW, DAILY TOTALS, o.s.frv.). Ráðfærðu þig við
meðferðaraðila þinn varðandi hvaða stillingar eru hentugastar fyrir þig. (Þú getur pantað fjarstýringu hjá
Inter Medica.)
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Að virkja læsingar (Block) eiginleikann
NOTE - Viðvörun með titringi er ekki virk þegar block eiginleikinn er virkur.
1 Farðu á BLOCK OPTION skjámyndina.
Main > Utilities > Block

2 Veldu ON og ýttu á ACT. Hvíldarskjámyndin mun
birtast með opninn hring efst á skjánum. Nú hefur þú
virkjað block eiginleikann og dælan sýnir að hún er í
special viðmóti. Farðu útúr valmyndinni.

BLOCK OPTION

ACT

Off
On
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Dæmi 1: Block
Nikulás er mjög virkur leikskólastrákur sem notar Paradigm dælu. Foreldrar hans vilja ekki þurfa að hafa
áhyggjur af því að hann sé að leika sér að dælunni sinni og breyti stillingum hennar af slysni. Þau virkja
einfaldlega block eiginleikann og því er ekki opið fyrir neina eiginleika dælunnar nema suspend og
selftest þegar ýtt er á takka dælunnar. Þegar Nikulás þarf að fá bolus þá gefa foreldrar hans og aðrir sem
hugsa um hann, honum einfaldega bolus með fjarstýringu.

Dæmi 2: Block
Óskar er eldri maður með sykursýki sem þarf aðstoð við athafnir daglegs lífs. Hann þarf aðstoð
hjúkrunarfólks eða fjölskyldumeðlima við notkun dælunnar. Til þess að gæta þess að Óskar breyti ekki
stillingum dælunnar óvart, þá hefur fjölskylda hans virkjað block eiginleikann á Paradigm dælunni hans.
Þau nota fjarstýringu við bolus gjafir hjá honum.
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Lock keypad eiginleikinn (læsing lyklaborðs)
Lock keypad kemur í veg fyrir að ýtt sé á takkana af slysni. Eini takkinn sem þú getur ýtt á er
til
þess að skoða STATUS skjámyndina. Hægt er að nota fjarstýringuna til þess að gefa bolus eða til þess að
stöðva insúlíngjöf með suspend eiginleikanum.
Læsing lyklaborðsins (locked keypad) fer sjálfkrafa af við eftirfarandi aðstæður:
Þegar skipt er um rafhlöðu
Aðvörun (alarms)
Viðvörun (alerts)

‡
‡
‡

Að læsa lyklaborðinu (lock keypad)
1 Farðu á Lock Keypad skjámyndina
Main > Utilities > Lock Keypad

2 Veldu Utilities. Ýttu á
ACT.
MAIN MENU

ACT

Basal
Prime
Utilities

3 Veldu Lock Keypad.
Ýttu á ACT.
UTILITIES MENU
Lock Keypad
Alarm
Daily Totals

ACT

4 Ýttu á ACT til að læsa lyklaborðinu
Press ACT to Lockout
Keypad
Press ESC to Cancel

ACT

KEYPAD LOCKED
To unlock, press B
and UP keys at the
same time

Að taka lásinn af lyklaborðinu (unlock keypad)
1 Ýttu á

takkann og

takkann samtímis.
KEYPAD
UNLOCKED
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Selftest (sjálfsprófun)
Selftest (sjálfsprófun) er öryggisaðgerð sem gerir þér kleift að prófa hvort dælan þín virki á réttan hátt.
Þennan eiginleika er hægt að nota reglubundið eða til þess að skoða virkni dælunnar ef eitthvað gefur til
kynna að hún virki ekki eins og venjulega.
Á meðan dælan rennur í gegnum selftest, þá mun hún sjálfkrafa fara í gegnum innri virkni sína, þar
með talið virkni hljóðmerkja og titrings. Þegar dælan er í notkun fer hún reglulega sjálfkrafa í gegnum
prófun á virkni. Selftest eiginleikinn er öryggisaðgerð þar til viðbótar svo þú getir fullvissað þig um virkni
dælunnar. Þú getur haft samband við InterMedica sem er dreifingaraðili fyrir Medtronic MiniMed á Íslandi
ef eitthvert af eftirfarandi atriðum virkar ekki eins og útlistað er hér á eftir

NOTE - Ef dælan verður vör við að rafhlaðan er að tæmast þá mun hún ekki vera fær um að ljúka
selftestinu. Skilaboð birtast á skjánum sem gefa til kynna hver sé orsökin fyrir því að dælan
stöðvar selftestið.
1 Farðu á UTILITIES MENU valmyndina. Veldu Selftest
og ýttu á ACT.
Main > Utilities > Selftest

2 Sem hluti af selftestinu, þá mun dælan
framkvæma eftirfarandi prófanir:

MAIN MENU

ACT

Basal
Prime
Utilities

UTILITIES MENU
Remote Options
Block
Selftest

NOTE - Þú munt heyra hljóðmerki tímabundið á meðan dælan er að renna í gegnum prófanir á
mismunandi eiginleikum sínum..
a. Prófun á skjámynd:
Skjárinn verður svartur
eins og sést hér á
myndinni.
c. Prófun á
hljóðmerkjum:
Þú ættir að heyra
hljóðmerki.
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TONE TEST

3

b. Selftest:
Dælan telur niður frá
10.

SELFTEST

d. Prófun á titringi:
Þú finnur að dælan
titrar.

VIBRATE TEST

10
1

3 Þegar selftesti er lokið þá mun TEST COMPLETE
birtast á skjánum. Nú mun dælan birta aftur
UTILITIES MENU skjámyndina, og svo
hvíldarskjámyndina.

TEST COMPLETE

Stillingar notenda (user settings)
Tilgangur með stillingum notenda (user settings) er að gefa þér tækifæri til þess að vista, endurstilla og
eyða öllum stillingum dælunnar. Þú hefur aðgang að lista með dagsetningum og tíma af öllum nýlegum
stillingum á aðgerðum sem þú hefur framkvæmt. Save Settings eiginleikinn geymir stillingar dælunnar í
minni þannig að þú getur komið þeim aftur fyrir í dælunni þinni ef þeim hefur verið eytt út eða þú þarft
að nálgast þær af einhverri annarri ástæðu.
Þegar þú hreinsar út úr minni dælunnar (clear your pump), þá mun dælan setja inn stillingar frá
framleiðanda og þú getur komið stillingum fyrir aftur með notkun Restore Settings eiginleikans ef þú
hefur vistað þær eða endurskráð allar stillingarnar áður en þú getur notað dæluna aftur. Dælan hreinsar
ekki út innra minni dælunnar.

AÐVÖRUN:

Ekki hreinsa stillingar úr dælunni þinni á meðan hún er tengd við líkama þinn.

VIÐVÖRUN:

Ekki hreinsa stillingar úr dælunni þinni nema með leiðsögn meðferðaraðila þíns eða
með leiðsögn frá starfsmanni InterMedica. Ef þú hreinsar út stillingar dælunnar þá
er nauðsynlegt að skrá inn allar stillingar á ný samkvæmt ráðleggingum. Þar að auki
þarftu að spóla (rewind) dæluna þína til baka.

Að vista stillingar (save settings)
Fylgdu eftirfarandi skrefum við að vista núverandi stillingar dælunnar:
1 Farðu á UTILITIES skjámyndina og veldu User Settings. Haltu svo
niðri
og ýttu á ACT.
Main > Utilities > User Settings

UTILITIES MENU
Selftest
User Settings
Language
ACT
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2 Þá mun USER SETTINGS skjámyndin birtast og valmöguleikinn Save
Settings er dekktur. Ýttu á ACT.

USER SETTINGS
Save Settings
Clear Settings
History
ACT

3 Ef þetta er í fyrsta skipti sem þú vistar stillingar dælunnar farðu á
skref 4. Ef þú hefur áður vistað munu skilaboð birtast á skjánum
með upplýsingum um hvenær þú vistaðir síðast stillingar. Lestu
leiðbeiningarnar á skjánum og ýttu svo á ACT til þess að vista
núverandi stillingar (eða ýttu á ESC til þess að afturkalla
vistunina).
4 Nú munu skilaboðin SETTINGS SAVED birtast sem staðfesta að
núverandi stillingar dælunnar hafi verið vistaðar. Farðu út úr
valmyndinni.

Press ACT to over
write settings saved
20APR2004 at 09:41
ESC to CANCEL
ACT

SETTINGS SAVED
User settings have
been saved
20APR2004 at 09:43

Að koma stillingum aftur fyrir í dælunni (restore
settings)

ESC/ACT

Fylgdu eftirfarandi skrefum til þess að koma þeim stillingum aftur
fyrir í dælunni sem síðast voru vistaðar.

NOTE - Þegar þú kemur stillingum aftur fyrir í dælunni (restore settings) þá velur dælan alltaf
Standard sem virkan grunn (basal) burtséð frá þeim grunni (basal) sem hefur verið virkur áður en
þú kemur fyrri stillingum fyrir í dælunni.

1 1 Farðu á UTILITIES skjámyndina og veldu User Settings. Haltu
takkanum niðri og ýttu á ACT.
Main > Utilities > User Settings

UTILITIES MENU
Selftest
User Settings
Language
ACT

2 Nú mun USER SETTINGS skjámyndin birtast. Veldu Restore
Settings og ýttu á ACT.

USER SETTINGS
Save Settings
Restore Settings
Clear Settings
ACT
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3 Nú munu skilaboð birtast á skjánum sem bjóða þér að koma
vistuðum stillingum fyrir aftur í dælunni þinni með gefinni
dagsetningu eða valmöguleika um að eyða núverandi stillingum út
úr dælunni. Lestu leiðbeiningarnar á skjánum og ýttu á ACT til að
koma stillingunum fyrir aftur í dælunni (restore the settings). (Þú
getur ýtt á ESC til þess að hætta við endurstillinguna).
4 Skilaboðin SETTINGS RESTORED birtast á skjámyndinni sem
staðfesta að núverandi stillingum hafi aftur verið komið fyrir í
dælunni og fyrri stillingar verið vistaðar á gefinni dagsetningu.
Farðu útúr valmyndinni og farðu yfir stillingar dælunnar til að
ganga úr skugga um að endurstillingin hafi tekist.

Press ACT to restore
settings saved on
03/10/2004 at 16:41
ESC to CANCEL
ACT

SETTINGS RESTORED
User settings have been
restored.
PLEASE CHECK SETTINGS

ACT

Að hreinsa út stillingar dælunnar (clear settings)

Fylgdu eftirfarandi skrefum ef þú vilt hreinsa út stillingar dælunnar og setja dæluna í það viðmót sem
hún var í þegar hún kom frá framleiðanda.

AÐVÖRUN:

Ekki hreinsa stillingar úr dælunni á meðan hún er tengd við líkama þinn.

VIÐVÖRUN:

Ekki eyða út stillingum dælunnar nema með leiðsögn meðferðaraðila þíns eða með
leiðsögn frá starfsmanni InterMedica. Ef þú eyðir stillingum úr dælunni þá er
nauðsynlegt að skrá inn allar stillingar á ný eins og meðferðaraðili þinn hefur
ráðlagt. Þar að auki þarftu að spóla (rewind) dæluna þína til baka.

1 Farðu á UTILITIES skjámyndina og veldu User Settings. Haltu

takkanum niðri og ýttu á ACT.

Main > Utilities > User Settings

UTILITIES MENU
Selftest
User Settings
Language
ACT

2 Nú birtist USER SETTINGS skjámyndin. Veldu Clear Settings og ýttu á ACT.

USER SETTINGS
Save Settings
Restore Settings
Clear Settings
ACT
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3 CONFIRM (að staðfesta) skilaboð birtast á skjánum sem bjóða þér uppá
að hreinsa út stillingar dælunnar eða ekki. Veldu YES og ýttu á ACT til
þess að hreinsa stillingarnar út úr dælunni. (Þú getur ýtt á ESC til þess
að hætta við aðgerðina).

CONFIRM
No
Yes
ACT

4 RESET mun birtast á skjánum og að því loknu mun dælan fara í gegnum
mismunandi skjámyndir á meðan hún endurræsir sig. Þegar dælan
hefur hreinsað út allar stillingarnar þínar, þá mun TIME/DATE SETUP
skjámyndin birtast.

15:32

RESET

Settings cleared
by user
Reprogram settings
ESC, ACT to clear

5 Endurræstu dagsetningu og tíma eins og lýst er í kaflanum „Að stilla
dagsetningu og tíma“ á bls 23.

6 Þegar þú hefur stillt dagsetningu og tíma þá verður þú að spóla dæluna þína tilbaka (rewind).
Leiðbeiningar um hvernig spólað er til baka er að finna í kaflanum „Að spóla dæluna þína til baka“ á
bls. 48. Mundu að allar stillingar þínar hafa verið hreinsaðar út úr dælunni þinni og þú verður annað
hvort að koma þeim aftur fyrir eða að endurstilla dæluna.

History / Yfirlit
Fylgdu eftirfarandi skrefum til þess að skoða lista yfir dagsetningu og tíma allra nýlegra stillinga sem þú
hefur framkvæmt á dælunni þinni svo sem skráningar nýrra stillinga og hvað hefur verið vistað:
1 Farðu á UTILITIES skjámyndina og veldu User Settings. Haltu
takkanum niðri og ýttu á ACT.
Main > Utilities > User Settings

UTILITIES MENU
Selftest
User Settings
Language
ACT

2 Nú mun USER SETTINGS skjámyndin birtast. Veldu History og ýttu á
ACT.

USER SETTINGS
Restore Settings
Clear Settings
History
ACT

3 SETTINGS HISTORY skjámyndin birtist og þar sérðu lista með
dagsetningum og tíma á þeim aðgerðum sem þú hefur nýlega gert í
User Settings. Notaðu flettistikuna til þess að skoða allt yfirlitið.
Eftir að þú hefur lokið við að skoða yfirlitið þarftu að ýta á ESC til
þess að fara úr valmyndinni.
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SETTINGS HISTORY
15MAR
10MAR
03MAR
12FEB

09:15
16:15
20:03
13:10

Restor
Save
Save
Restor
ESC

Að stilla tungumál
Þú getur breytt tungumálinu sem birtist á skjámynd dælunnar. Sum tungumál eru ekki aðgengileg á
öllum tegundum dælna. Fylgdu eftirfarandi skrefum til þess að breyta tungumálinu á dælunni þinni:
1 Farðu á UTILITIES skjámyndina, veldu Language og ýttu á
ACT.
Main > Utilities > Language

2 Þá mun LANGUAGE MENU skjámyndin birtast. Veldu
tungumálið sem þú kýst að nota og ýttu á ACT.

UTILITIES MENU
Selftest
User Settings
Language

ACT

LANGUAGE MENU
English
Espanol
Francais

3 Nú hefur þú stillt tungumálið í dælunni þinni. Farðu út úr valmyndinni.
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Kafli 9

Bilanaleit
Tilgangur þessa kafla um bilanaleit er að hjálpa þér að skilja skilaboðin sem dælan gefur þér þegar þú
færð aðvörunar- (alarm) eða viðvörunarboð (alert). Aðferðin sem lýst er í upphafi þessa kafla er notuð
þegar dælan gefur frá sér ákveðin aðvörunarboð eða boð um hugsanlegt ástand. Í lok kaflans er að finna
lista yfir aðvaranir sem geta komið fram í dælunni þinni.

NOTE - Það er mælt með að þú lesir ábyrgðarskilmála dælunnar sem fylgir dælunni þinni til þess að
fá upplýsingar um hvað ábyrgðin felur í sér.

No delivery aðvörun birtist á dælunni minni...
Þegar “No Delivery” aðvörun kemur á skjá dælunnar þá er dælan að virka eðlilega en eitthvað hefur
komið í veg fyrir að insúlínið sé gefið. Dælan þín er ekki biluð. Fylgdu eftirfarandi skrefum:
1 Mældu blóðsykurinn þinn og gefðu þér insúlín með sprautu ef þörf krefur.
2 Gættu þess að það sé insúlín í forðahylki dælunnar og að ekki sé hnekkur á snúrunni. Ef þessir hlutir
eru í lagi farðu þá yfir á skref 5.
3 Losaðu um hnekkinn á snúrunni ef það er vandamálið. Hreinsaðu út aðvörunina úr dælunni með því
að ýta á ESC og ACT. Nú munu birtast tveir valmöguleikar á skjá dælunnar: Resume (að hefja
insúlíngjöf uppá nýtt) og Rewind (að spóla dæluna tilbaka). Veldu Resume.
4 Ef forðahylkið er tómt, hreinsaðu aðvörunina úr dælunni með því að ýta á ESC og ACT. Veldu Rewind
og skiptu um forðahylki og slöngusett samkvæmt leiðbeiningum í kafla 4, „Að hefja insúlíngjöf”.
5 Haltu áfram bilanaleit með því að aftengja dæluna við líkama þinn og stilltu Fixed Prime á 10
einingar (units) og ýttu svo á ACT.
6 Kemur insúlín út úr plastnálinni á slöngusettinu?
a. Ef svarið er já, skiptu þá um allt slöngusettið samkvæmt leiðbeiningum í kafla 4, „Að hefja
insúlíngjöf”.
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Ef EKKERT insúlín kemur úr plastnálinni eða þú færð aðra No Delivery aðvörun hafðu þá
samband við InterMedica.
b. Dælan þín leggur á minnið síðustu fixed prime gjöf, gættu þess að stilla dæluna aftur á rétt
magn fyrir fixed prime gjöf. Þetta gerir þú með því að gefa aftur fixed prime með venjulegu
magni (það magn sem er sérstaklega tilgreint í leiðbeiningum með slöngusettinu sem þú notar
í dæluna þína).
7 Fylgstu vel með blóðsykrinum hjá þér.
8 Ef þú hefur fylgt fyrrgreindum skrefum en færð áfram No Delivery aðvörun á dæluna þína þá þarftu
að hafa samband við InterMedica.

Hvað gerist ef dælan er of lengi án rafhlöðu?
Ef dælan þín er án rafhlöðu of lengi (meira en fimm mínútur), þá getur verið að þú fáir BATT OUT LIMIT
aðvörun á skjá dælunnar þegar þú setur nýja rafhlöðu í dæluna. Fylgdu eftirfarandi skrefum:
1 Stilltu klukku dælunnar þinnar á réttan tíma, dagsetningu og ár.
2 Gættu þess að allar stillingar, svo sem basal hraði, séu eins og þú vilt hafa þær. Komdu síðustu
vistuðu stillingum aftur fyrir í dælunni þinni með því að nota Restore Settings valmöguleikann undir
User Settings á UTILITIES MENU valmyndinni eins og lýst er í kafla 8 (þú getur einungis notað þennan
valmöguleika ef þú hefur vistað stillingar dælunnar þinnar áður).
3 Skoðaðu ALARM HISTORY skjámyndina á STATUS skjámyndinni til þess að gæta þess hvort þú þurfir
ennþá að bregðast við einhverri aðvörun og/eða viðvörun á dælunni.
Ef þú skilur við dæluna án rafhlöðu í meira en þrjá til fjóra daga getur verið að aðvörun sem nefnist A17
og jafnvel A47 birtist á dælunni þegar þú kemur nýrri rafhlöðu fyrir í dælunni. Fylgdu eftirfarandi
skrefum:
1 Hreinsaðu út allar A17 og A47 aðvaranir.
2 Stilltu klukku dælunnar þinnar á réttan tíma, dagsetningu og ár.
3 Gættu þess að allar stillingar, svo sem basal hraði, séu eins og þú vilt hafa þær. Komdu síðustu
vistuðu stillingum aftur fyrir í dælunni þinni með því að nota Restore Settings valmöguleikann undir
User Settings á UTILITIES MENU valmyndinni eins og lýst er í kafla 8 (þú getur einungis notað þennan
valmöguleika ef þú hefur vistað stillingar dælunnar þinnar áður).
4 Skoðaðu ALARM HISTORY skjámyndina á STATUS skjámyndinni til þess að gæta þess hvort þú þurfir
ennþá að bregðast við einhverri aðvörun og/eða viðvörun á dælunni.
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Hvers vegna endist rafhlaðan í dælunni minni svona stutt?
Stuttur endingartími rafhlaðna merkir ekki endilega að eitthvað sé að dælunni þinni. Endingartími
rafhlöðu í dælunni þinni er breytilegur og fer eftir eftirfarandi þáttum:
‡
‡
‡
‡
‡
‡

Tegund rafhlöðu sem þú notar (við mælum með Energizer).
Geymsla og/eða meðhöndlun rafhlaðna fyrir notkun (forðist hátt og lágt hitastig).
Notkun dælunnar í kulda: það getur rýrt líftíma dælunnar.
Hvernig dælan er notuð, það er hversu oft er ýtt á takkana, fjöldi viðvarana/aðvarana og breytingar
á stillingum í dælunni.
Magn insúlíns sem er gefið með dælunni.
Notkun sumra eiginleika dælunnar: Ljós á skjáborði, titringur, fjarstýring og/eða notkun
blóðsykursmælis með dælunni eyða rafhlöðunni hraðar.

Hvað er CHECK SETTINGS aðvörun?
Þessi aðvörun birtist eftir E aðvörun eða eftir að þú hefur hreinsað út úr dælunni þinni. Það er mælt með
að þú gangir úr skugga um að allar stillingar séu réttar. CHECK SETTINGS aðvörun birtist við eftirfarandi
aðgerðir:
‡
Þegar allar stillingar notenda hafa verið hreinsaðar út úr dælunni (dælan stillt á upprunalegar
stillingar) eða vegna þess að það kom upp E-villu aðvörun.
‡
Þegar „Clear Settings” virkni hefur verið framvæmd.
‡
Þegar þú hefur spólað til baka þegar þú ert að æfa þig án forðahylkis í fyrsta sinn eftir að þú færð
dæluna. Í þessu tilfelli er það bara áminning til þess að gæta þess að allar stillingar þínar hafi verið
færðar inní dæluna þína áður en þú hefur notkun með insúlíni.

Skjámynd dælunnar minnar er brengluð
Skjárinn getur litið út fyrir að vera brenglaður eða hafa „regnboga“ útlit ef þú hefur polarized
sólgleraugu, ert í sterku sólarljósi, eða þú ert staðsettur í umhverfi þar sem hitastig er mjög hátt eða
mjög lágt. Ef skjár dælunnar virðist brenglaður:
‡
Taktu af þér sólgleraugun.
‡
Farðu í skugga (þar sem sólin skín ekki á dæluna).
‡
Gættu þess að dælan sé ekki í miklum hita (til dæmis nálægt hitatæki) eða kulda (hangi utan á
fötunum þínum á mjög köldum degi).
EKKI skila dælunni þinni: það er eðlilegt að skjár af þessari tegund brenglist við ofangreindar aðstæður.
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Ég kemst ekki út úr priming hluta dælunnar
1 Er fyllt forðahylki í dælunni?
‡ Ef svarið er nei, komdu fylltu forðahylki eða bláa tappanum sem fylgdi dælunni fyrir í dælunni.
‡ Ef svarið er já, gættu þess að dælan sé ekki tengd við líkama þinn.
2 Haltu ACT takkanum niðri þar til dælan hefur gefið frá sér seinna hljóðmerkið og tölur birtast á
skjánum.
‡ Ef svarið er já, dælan þín er í lagi, farðu á skref 4 í hlutanum „Manual prime (að undirbúa dæluna
handvirkt fyrir insúlíngjöf)” í kafla 4 til þess að ljúka við að fylla á forðahylkið og slöngusettið.
‡ Ef þú heyrir ekki síðara hljóðmerkið eða tölustafir birtast ekki á skjánum, skiptu þá um slöngusett
og endurtaktu þetta skref.
3 Ef þú heyrir enn ekki hljóðmerkin og sérð ekki tölustafina telja upp á skjánum, hafðu þá samband við
InterMedica.

Dælan biður mig um að spóla til baka (rewind)
Þetta getur átt við að loknum eftirfarandi þáttum:
1 Allar E-aðvarnir (alarms)
2 Clear Settings eiginleikinn hefur verið virkjaður
3 No Delivery aðvörun (á meðan Prime ferlið er í gangi)

Bolus gjöfin mín stöðvaðist
Bolus gjöfin getur stöðvast með villumeldingu ef lok yfir rafhlöðunni er laust, ef dælan hefur orðið fyrir
höggi eða dottið niður á meðan bolus gjöf var í gangi. Bolus gjöfin getur einnig stöðvast vegna
raftruflunar. Sem öryggisráðstöfun stöðvar dælan bolus gjöf þegar hún verður fyrir raftruflun.
1 Ef þú hefur misst dæluna þína, skoðaðu hana vel til þess að gæta þess að hún hafi ekki skaddast á
nokkurn hátt.
2 Farðu yfir bolus yfirlitið og endurstilltu bolus gjöfina ef þörf krefur.

Takkar dælunnar minnar eru ekki virkir á meðan bolus gjöf er í gangi
Ef ýtt er á
,
eða
takkana og þeim haldið niðri á meðan bolus gjöf er í gangi þá mun skjár
dælunnar frjósa við það magn sem dælan var komin í þegar ýtt var á takkana og kemur það fram á
skjánum. Þegar þú hefur sleppt tökkunum þá munu einingarnar hlaupa yfir einingarnar sem voru gefnar á
meðan tökkunum var haldið niðri og gjöfin sem er í gangi birtist á skjánum. Að ýta á og halda niðri
tökkunum á meðan bolus gjöf er í gangi mun ekki stöðva bolus gjöfina.
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Dælan mín sýnir ekki mælingar á blóðsykrinum frá blóðsykursmælinum mínum
1 Gættu þess að þú sért að nota réttan mæli og að hann sé tengdur við dæluna. Dælan þín hefur
einungis samskipti við þennan mæli.
2 Gættu þess að kveikt sé á blóðsykursmælinum þínum (stilltur á „snd”) og að hann virki rétt.
3 Gættu þess að valmöguleikinn fyrir blóðsykursmælinn sé virkur (stilltur á On) og að þú hafir fært rétt
einkennisnúmer (ID number) fyrir blóðsykursmælinn inní dæluna.
4 Gættu þess að líftími rafhlöðunnar sé nægur (ekki sé Low Battery aðvörun á dælunni).
5 Gættu þess að mælirinn sé innan við 1.2 metra (4 fet) fjarlægð við dæluna og að ekkert sé á milli
tækjanna eins og t.d. annar einstaklingur eða veggur.
6 Gættu þess að það sé engin truflun frá raftækjum sem gefa frá sér útvarpsbylgjur (RF - radio
frequency) sem gætu hindrað samskiptin milli tækjanna. Tæki sem gætu truflað þessi samskipti eru
farsímar, þráðlausir símar, sjónvarpstæki, tölvur, útvarpstæki, aðrir Paradigm pump
blóðsykursmælar og fjarstýringar fyrir dælu. Til þess að koma samskiptum aftur á milli tækjanna,
þarftu einfaldlega að færa þig frá tækjum sem gætu mögulega truflað samskiptin eða að slökkva á
þeim.
7 Ef dælan þín tekur ekki við sér og sýnir nýjan lestur af blóðsykursgildi gakktu þá úr skugga um að
dælan sé ekki í miðri aðgerð og að hvíldarskjámyndin sé á dælunni.
8 Ef dælan þín nemur enn ekki blóðsykursgildin frá tengda blóðsykursmælinum þínum, notaðu þá upp
/ niður takkana til þess að slá handvirkt inn blóðsykursgildin þín (á ENTER BG skjámyndinni).

Ég missti dæluna mína
Komdu í veg fyrir að dælan þín geti dottið.
1 Farðu yfir hvort allar tengingar séu þéttar á sínum stöðum.
2 Skoðaðu hvort skjárinn, takkarnir og hulstrið á dælunni hafi orðið fyrir skemmdum.
3 Skoðaðu slöngusettið, þar með talið samskeytin milli slöngusettsins og forðahylkisins með tilliti til
hvort það hafi orðið fyrir skemmdum.
4 Farðu yfir status skjámyndina, basal hraðana og aðrar stillingar dælunnar.
5 Settu af stað Selftest ferlið sem er staðsett í UTILITIES MENU valmyndinni.
6 Hringdu í InterMedica fyrir aðstoð.
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Dælan mín fór á kaf í vatn
Dælan þín er hönnuð m.t.t. að geta fengið óvart á sig vatn. Ekki setja dæluna þína á kaf í vatn á meðan
þú ferð í bað, sund eða stundar annarskonar virkni í vatni.
1 Þerraðu létt ytra borð dælunnar þar til það er orðið þurrt.
2 Opnaðu hólfið sem geymir forðahylkið og skoðaðu hvort vatn hafi komist þangað inn. Ef það er
blautt, þurrkaðu það vel og leyfðu því svo að þorna alveg í tíu (10) mínútur. Ef vökvar þar með talið
vatn og insúlín komast inní dæluna þá getur gangverk hennar eyðilagst.
3 Þurrkaðu forðahylkið vel – EKKI koma röku/blautu forðahylki fyrir í dælunni.
4 Ekki nota heitt loft við að þurrka dæluna þína. Það getur eyðilagt innri rafeindabúnað dælunnar.
5 Skoðaðu hulstrið fyrir rafhlöðuna og rafhlöðuna sjálfa – ef það er blautt, láttu það þorna alveg áður
en þú notar dæluna aftur.
6 Framkvæmdu selftest / sjálfspróf.

Ég kemst ekki inn í User Settings valmyndina
Ef þú heldur ekki niðri
takkanum á meðan þú ýtir á ACT þegar User
Settings valmöguleikinn er dekktur, þá færðu upp eftirfarandi skjámynd:
1 Farðu á UTILITIES skjámyndina og dekktu User Settings. Haltu svo
takkanum niðri og ýttu á ACT.
2 Upplýsingar um valmöguleikann er að finna á bls. 127 undir heitinu
„Stillingar notenda - User settings”.
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This feature is not
normally accessible. To
access, consult your
User Guide.

Ástand viðvörunar
Í dælunni þinni er háþróað kerfi öryggiseftirlits og umsjónar. Ef það
verður vart við óvenjulegt ástand sem þarfnast tafarlausrar athygli þá mun
dælan titra eða gefa frá sér hljóðmerki/pípa reglubundið til að gera þér
viðvart. Dælan mun fara í Special mode (sérstakt viðmót – opnir hringir
birtast efst á skjá dælunnar), og ljós skjáborðsins birtist til að undirstrika
viðvörunina.

‡

‡

Dual Wave eða Square Wave bolus
gjöf í gangi

‡

Pattern A eða B er í notkun
(grunnmynstur)

Temp basal gjöf
‡ Lítið insúlín í
(tímabundinn grunnur)
forðahylkinu / Low
reservoir
‡ Block eiginleikinn er
virkur (on)
‡ Lítið eftir af
endingartíma
rafhlöðunar / Low
battery
‡

Hvers vegna er viðvörun mikilvæg?
Dælan þín vaktar virkni dælunnar og gerir þér viðvart ef Special mode er virkt. Sumar viðvaranir eru
eðlilegur hluti af dælumeðferð, svo sem virkur tímabundinn grunnur (temporary basal). Það eru til
viðvaranir sem gefa til kynna ástand sem er ekki hluti af eðlilegri virkni dælunnar. Til dæmis, gerir
dælan þér viðvart þegar þú þarft að fylla á forðahylki dælunnar (LOW RESERVOIR) eða koma fyrir nýrri
rafhlöðu í dælunni (LOW BATTERY).

Hvað skal gera
Þegar dælan gefur frá sér hljóðmerki/pípir eða titrar til að gera viðvart um að viðvörunarástand sé til
staðar:
1 Lestu og fylgdu fyrirmælum sem standa á skjá dælunnar. Ýttu á ESC, ACT til þess að stöðva
viðvörunina.
2 Skoðaðu STATUS skjámyndina til að sjá hvað olli viðvöruninni.
3 Ef ástæða viðvörunar er að rafhlaðan er að tæmast (low battery), komdu þá nýrri rafhlöðu fyrir.
4 Ef ástæða viðvörunar er að lítið insúlín sé eftir í forðahylkinu (low reservoir), skoðaðu þá hversu
lengi magnið sem er eftir í hylkinu dugir og skiptu svo um forðahylki þegar það á við. Gættu þess að
hafa alltaf nýtt forðahylki, slöngusett og glas af insúlíni með þér hvert sem þú ferð.
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Viðvörun um lítið magn insúlíns í forðahylki / Low reservoir
alert

15:36

LOW
RESERVOIR

Þú getur stillt dæluna þína á að gefa frá sér viðvörun þegar annað hvort
tiltekið magn eininga er eftir í forðahylkinu eða tilgreindur tími áður en
áætlað er að forðahylki tæmist.

ESC, ACT to clear

Viðvörun um að rafhlaðan sé að tæmast / Low Battery alert
Ef dælan þín gefur frá sér þessa viðvörun, farðu þá EKKI að sofa án þess að
skipta um rafhlöðu í dælunni þinni. Ljósið í skjáborðinu, fjarstýringin og
eiginleikar fyrir blóðsykursmæli eru óvirkir á meðan lítið er eftir á rafhlöðunni
(Low Battery). Ef tegund viðvörunar er stillt á titring þá mun dælan skipta sjálf
yfir í hljóðmerki/píp. Áður en þú skiptir um rafhlöðu, hreinsaðu þá út
viðvörunina (ESC, ACT).

13:15

LOW
BATTERY

Replace battery now
Use 1 AAA
ESC, ACT to clear

Aðvarnir / Alarms
Í dælunni þinni er háþróað kerfi öryggiseftirlits og umsjónar. Ef það verður vart við óvenjulegt ástand
sem þarfnast tafarlausrar athygli þá mun dælan titra eða gefa frá sér hljóðmerki/píp reglubundið til að
gera þér viðvart. Ljósið í skjáborðinu kviknar og skilaboð um aðvörun/viðvörun (alarm/alert) birtast á
skjánum.

NOTE - Á STATUS skjámyndinni sérðu allar virkar aðvaranir eða viðvaranir.
‡

Hvers vegna eru aðvaranir mikilvægar?
Dælan þín vaktar virkni dælunnar og gerir þér viðvart ef eitthvað
óeðlilegt virðist vera í gangi í dælunni eða að þú þarft að veita henni
athygli. Þegar dælan gerir þér viðvart um eitthvað óeðlilegt þá
STÖÐVAST ÖLL INSÚLÍNGJÖF og þú þarft tafarlaust að bregðast við.

Ef tegund aðvörunar/viðvörunar með titringi er virkur þá munu öll
aðvörunarboð og viðvörunarboð byrja með titringi og breytast svo í
hljóðmerki. Sem öryggisráðstöfun breytast hljóðmerkin í sírenu (stöðug
hljóðmerki) eftir 10 mínútur ef ekki er brugðist við boðunum strax.
Sírenan heldur áfram á hverri mínútu þar til aðvörunarboðið hefur verið
hreinsað útúr dælunni.
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Þegar fylltur hringur birtist á
skjánum, fylgdu þá
leiðbeiningunum sem birtast á
skjánum.

Hvað skal gera
Þegar aðvörunarboð fara af stað, þá fer dælan í Attention mode og skilaboð um aðvörunina birtast á
skjáborði dælunnar. Dælan birtir svo hvíldarskjámyndina. Fylgdu eftirfarandi skrefum til þess að fá fram
aðvörunarboðin:
1 Að skoða aðvörunarboðin (alarm): Af hvíldarskjámyndinni, ýttu á
einhvern takka til þess að sjá skilaboðin um aðvörunina.

(einhver takki)

2 Lestu allan textann um aðvörnarboðin. Þar koma fram
leiðbeiningar um hvernig eigi að laga aðvörunarástandið (ýttu á
til þess að lesa meiri texta ef hann er í boði).

ALARM
MESSAGE
/

3 Að hreinsa út aðvörunarboð: Ýttu á ESC takkann og svo á ACT
takkann þegar þú hefur lesið leiðbeiningarnar um hvernig eigi að laga
aðvörunarástandið.

Alarm description
and instructions
show here.
ESC, ACT

4 Hvíldarskjámyndin birtist.
5 Fylgdu leiðbeiningunum sem birtast með aðvörunarboðunum hvernig
eigi að laga aðvörunarástandið.
6 Skoðaðu stillingarnar þínar (svo sem klukku/dagsetningu, basal o.s.frv.)
til þess að tryggja að þær séu réttar.
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Ástæður aðvörunar / alarm
Aðvaranir setja dæluna í „Attention” viðmót.

A (Alarm)
Þessi aðvörun / alarm sýnir bókstafinn „A” og eftir honum koma tveir
tölustafir. A-alarms (A-aðvaranir) stöðva ávallt alla insúlíngjöf. Stillingar
dælunnar þinnar eru varðveittar. Ef þetta aðvörunarboð endurtekur sig oft,
hafðu þá samband við InterMedica til að fá aðstoð.

15:56
Pump reset
Settings preserved
ESC, ACT to clear

Axx

XX fyrir númer
viðvörunar

Auto off / dæla stöðvar insúlíngjöf sjálfkrafa
Gerir þér viðvart um að ekki hafi verið ýtt á neinn takka eftir fyrirfram
tilgreind tímamörk vegna AUTO OFF DURATION eiginleikans, og þess vegna hafi
öll insúlíngjöf stöðvast.

Batt out limit / dælan án rafhlöðu of lengi
Kemur fram ef engin rafhlaða hefur verið í dælunni í meira en 5 mínútur.
Gakktu úr skugga um að dagsetning og tími dælunnar sé réttur. Ef dagsetning
og tími er ekki réttur, farðu þá á UTILITIES MENU og stilltu á rétta dagsetningu
og tíma.

Bolus stopped / bolus gjöf stöðvuð
Ef þessi aðvörun kemur fram þá er mjög mikilvægt að skoða yfirlit yfir bolus
gjafir (bolus history) til þess að sjá hversu mikið af bolus gjöfinni var
raunverulega gefið. Ef nauðsyn krefur, endurstilltu bolus gjöfina á það magn
sem hefur ekki verið gefið.

Button error / takkavilla
Þessi villumelding birtist ef að ýtt hefur verið endurtekið á takka dælunnar í
meira en 3 mínútur.

13:22

AUTO
Delivery stopped No OFF
buttons pushed
during time limit
ESC, ACT to resume
delivery

14:21

BATT
OUT LIMIT

Batt change
too slow
ESC, ACT to clear
18:22

BOLUS
STOPPED

Loose battery cap?
Pump dropped or
bumped?
Check bolus
history, Reprogram
bolus
if required
ESC, ACT to clear

13:56

BUTTON
ERROR
Button pressed for
more than 3 min
ESC, ACT to clear
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Check settings / að fara yfir stillingar
Þegar aðvörunarboð eru virk, þá ættir þú að fara yfir og/eða slá aftur inn
stillingarnar þínar í dæluna, þar með talið dagsetningu og tíma.

16:45

CHECK
SETTINGS

Delivery stopped
Reprogram settings
ESC, ACT to clear

E (Error / villumelding)
Eftir að hafa fengið þessi aðvörunarboð þarftu að skrá hjá þér númerið á
villumeldingunni og hafa samband við InterMedica til að fá aðstoð. Villuaðvörun
mun birtast sem sýnir bókstafinn „E” og á eftir honum koma tveir tölustafir. Eaðvörun (E-alarms) stöðva ávallt alla insúlíngjöf, dælan ræsir sig upp á nýtt og
allar stillingar þínar eru þurrkaðar út.

Empty reservoir / tómt forðahylki
Það er ekkert insúlín í forðahylkinu. Skiptu tafarlaust um forðahylki.

16:22

Exx

Settings cleared
Reprogram settings
Call help-line
for assistance
ESC, ACT to clear

XX indicates the error
number
13:45

EMPTY
RESERVOIR
Delivery stopped
Change reservoir
ESC, ACT to clear

Failed batt test / prófun á rafhlöðu mistókst
Dælan prófar hversu mikil rafspenna er í hverri rafhlöðu sem komið er fyrir í
dælunni. Þessi prófun kemur í veg fyrir að rafhlaða sem hefur litla rafspennu sé
sett í dæluna. Ef rafhlaðan sem sett er í dæluna hefur ekki næga rafspennu, þá
munu aðvörunarboðin birtast. Dælan virkar þá ekki og það verður að skipta um
rafhlöðu. (Gættu þess ávallt að setja NÝJA rafhlöðu í dæluna).

Is priming complete? / Hefur undirbúningi dælunnar fyrir
insúlíngjöf verið lokið?
Ef þú undirbýrð dæluna þína fyrir insúlíngjöf handvirkt (manually prime) með
meira en 30 einingum (u) af insúlíni, þá munu þessi skilaboð birtast. Ýttu á ESC,
ACT til þess að hreinsa út skilaboðin. Ef handvirkum undirbúningi er lokið, ýttu
þá á ESC. Ef handvirkum undirbúningi er ekki lokið, ýttu þá á og haltu ACT
takkanum niðri þar til undirbúningnum er lokið.

15:22

FAILED
BATT TEST

Delivery stopped
Replace battery now
Use 1 AAA
ESC, ACT to clear

IS PRIMING
COMPLETE?
Disconnect from body
See user guide
for instruction
ESC, ACT to clear
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Max delivery / Hámarks insúlíngjöf
Þetta aðvörunarboð birtist ef þú hefur gefið þér meira insúlín en stillingar
dælunnar gera ráð fyrir hvað varðar hámarks bolus gjöf og hámarks basal hraða.

Motor error / Villumelding vegna vélbúnaðar
Insúlíngjöf hefur stöðvast. Þetta aðvörunarboð birtist ef dælan verður vör við
ranga virkni vélbúnaðar.

No delivery / Engin insúlíngjöf
Insúlíngjöf hefur stöðvast. Þetta aðvörunarboð birtist ef stífla hindrar
insúlíngjöf.

No reservoir / Ekkert forðahylki
Forðahylkinu hefur ekki verið komið rétt fyrir í dælunni eða forðahylki hefur ekki
verið sett í dæluna.

MAX
DELIVERY

14:22

Exceeded 1 hour
max delivery
Check BG
ESC, ACT to clear

15:32

MOTOR
ERROR

Delivery stopped
Disconnect set
ESC, ACT to clear

13:52

NO
DELIVERY

Delivery stopped
Change entire set
Check BG
See user guide
to troubleshoot
ESC, ACT to clear
13:21

NO
RESERVOIR

Delivery Stopped
Change reservoir set
ESC, ACT to clear

Off no power / Engin virkni rafspennu
Rafhlaðan er tóm. Komdu nýrri rafhlöðu fyrir tafarlaust. Fylgdu
leiðbeiningunum á skjámynd dælunnar. Gáðu hvort réttur tími sé á skjá
dælunnar. Stilltu tímann aftur ef með þarf.
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16:52

OFF
NO POWER

0% battery life
Delivery stopped
Replace battery now
Use 1 AAA
ESC, ACT to clear

Reset / Að stilla aftur
Reset aðvörunarboðin koma fram þegar stillingar dælunnar hafa verið hreinsaðar
út vegna annarrar af eftirfarandi ástæðu:
‡

Stillingar dælunnar hafa verið hreinsaðar út (Clear Settings function) og nýjar
stillingar hafa ekki verið færðar inn.

‡

Ekki hefur verið lokið við niðurhal úr tölvu. (Hægt er að nota eiginleikann að hala
niður úr tölvu með hugbúnaði sem hægt er að fá fyrir dæluna. Fyrir frekari
upplýsingar um þennan valmöguleika er vísað í notendabækling sem fylgir
hugbúnaðinum).

Weak Battery / Léleg rafhlaða
Dælan prófar styrk rafspennu hverrar rafhlöðu sem komið er fyrir í dælunni. Ef
rafspenna rafhlöðunnar er ekki full þá gæti verið að þetta aðvörunarboð birtist.
Dælan virkar líklega eðlilega en rafhlaðan endist skemur en gert er ráð fyrir.
Gættu þess ávallt að koma NÝRRI rafhlöðu fyrir í dælunni.

08:35

RESET

Settings cleared
by user
Reprogram settings
ESC, ACT to clear

13:12

WEAK
BATTERY

Shorter battery
life expected
ESC, ACT to clear
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Kafli 10

Viðhald dælunnar
Það er mælt með að þú lesir ábyrgðarskilmálana sem fylgdu dælunni þinni til þess að fá upplýsingar um
hvað ábyrgðin felur í sér.

Rafhlaða
Paradigm dæla gengur fyrir AAA rafhlöðu. Af öryggisástæðum hefur Medtronic MiniMed framleitt
dæluna á þann hátt að hún gengur eingöngu fyrir nýrri rafhlöðu. Ef þú kemur notaðri rafhlöðu fyrir í
dælunni þinni getur verið að aðvörunarboðin „Failed batt test” komi fram á skjá dælunnar. Leiðbeiningar
er að finna í kafla 2 í hlutanum „Að koma fyrir rafhlöðu”.
Notkun kaldra rafhlaðna geta valdið því að dælan virkar óeðlilega. Til þess að koma í veg fyrir það skal
forðast að nota rafhlöður sem hafa verið geymdar í kulda (til dæmis í ísskáp eða í bíl að vetri til). Það
tekur nokkrar klukkustundir fyrir rafhlöður sem hafa verið geymdar í kulda að ná herbergishita.
Sumir eiginleikar dælunnar nota mikla orku. Þú þarft að skipta oftar um rafhlöðu ef þú notar einhvern
af þessum eiginleikum:
‡

Fjarstýring

VIÐVÖRUN:

‡

Tengdan blóðsykursmæli ‡ Ljós í
skjáborði
dælunnar

‡

Stillir á viðvörun með
titring

Fyrir bestu virkni er nauðsynlegt að nota nýjar vandaðar AAA Energizer alkaline
rafhlöður. Ekki nota endurhlaðanlegar rafhlöður eða rafhlöður sem innihalda
kolefni í dæluna þína. Ekki fjarlægja rafhlöðuna úr dælunni nema þú sért að skipta
um rafhlöðu (að koma NÝRRI rafhlöðu fyrir). Komdu nýju rafhlöðunni fyrir innan
fimm (5) mínútna. Ef þú kemur rafhlöðunni ekki fyrir innan fimm (5) mínútna, þá
gætu aðvörunarboð komið fram á skjáborði dælunnar. Fylgdu leiðbeiningunum
sem koma með skilaboðunum og gættu þess að dælan sé stillt á rétta dagsetningu
og tíma. Gættu þess að rafhlöðunni sé rétt komið fyrir í dælunni. Ef rafhlöðunni
hefur verið komið fyrir öfugt í dælunni, taktu hana þá úr dælunni og komdu henni
rétt fyrir.
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Geymsla
Ef þú þarft að taka af þér dæluna og geyma hana er mælt með að hún sé geymd með rafhlöðunni. Haltu
skrá yfir basal hraðann þinn á hverjum tíma. Til þess að spara endingartíma rafhlöðunnar, skalltu stilla
basal hraðann á 0 (núll), slökktu á valmöguleikanum fyrir fjarstýringuna (off) og fyrir blóðsykursmælinn
og stilltu Auto-off á 0 (núll).

Þrif á dælunni
1 Notaðu eingöngu rakan klút og mild hreinsiefni með vatni til þess að þrífa ytra borð dælunnar.
2 Þrífðu dæluna með hreinum klút vættum í hreinu vatni.
3 Þurrkaðu dæluna með hreinum klút.
4 Notaðu aldrei lífræn leysiefni eins og kveikjaralög, naglalakkaeyði eða þynni við að þrífa dæluna
þína.
5 Haltu hólfinu fyrir forðahylkið og fyrir rafhlöðuna þurru og gættu þess að raki komist ekki þar að.
6 Ekki nota neina smurolíu á dæluna þína.
7 Notaðu þurrkur sem innihalda 70 % alkahól til þess að sótthreinsa dæluna þína.
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Kafli 11

Helstu þættir dælunnar
Í þessum kafla koma fram ítarlegar upplýsingar um helstu þætti dælunnar þinnar. Eiginleikar er varða öryggi
dælunnar eru skráðir hver í sínu lagi og lýst sérstaklega.

Alarm (aðvörunarboð) og error (villuboð)
Hvernig boðin koma fram: hljóðmerki (píp) eða titringur (hljóðlaust)
Öll aðvörunarboð og villuboð birta skilaboð á skjá dælunnar og bjóða uppá leiðbeiningar um hvað skuli gera. Óleyst
aðvörunarboð breytast í sírenu til að tryggja öryggi notenda dælunnar.

Alarm history / Yfirlit aðvörunarboða
Sýnir skrá yfir hámark: 36 boð

Backlight / Ljós í skjáborði
Tegundin er LCD (Liquid Crystal Display)
Logar í: 30 sekúndur

Basal / grunnur
Gjöf: 0.05 – 35 ein/klst (að hámarki: 35 ein/klst)
Hámarks stilling framleiðanda: 2.0 ein/klst
Stighækkun: 0.05 einingar
Hámark 3 mynstur (patterns), hvert þeirra getur innihaldið 48 hraðastillingar

BG target / kjörgildi blóðsykurs
Hámark kjörgilda: 8

bil: 3.3 – 13.9 mmol/L (60 – 250
mg/dL)

aðvörunarmörk: lægra en 5.0 eða hærra en 7.8 mmol/L
(lægra en 90 eða hærra en 140 mg/dL)

Bolus delivery / bolus gjöf
Insúlín gefið/bil

Vökvamagn gefið/bil

Tími milli/gjafa bila

Hraði gjafa (á mínútu)+

0.05u

0.5 µL

2 seconds

1.5u

Bolus history / yfirlit yfir bolus gjafir
Sýnir að hámarki: 24
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Bolus units / bolus einingar
Stighækkun: 0.1 einingar

Bolus Wizard eiginleikinn
(upplýsingar er að finna síðar í þessum kafla)

Carb ratios / kolvetnisstuðull
Hámarksfjöldi stillinga á
kolvetnisstuðlum:

bil:

aðvörunarmörk:

8

3 – 150 grömm/ein
0.1 – 5.0 ein/hlutföll

minna en 5 eða meira en 50 grömm/ein
minna en 0.3 eða meira en 3.0 ein/hlutföll

Carb units / kolvetniseiningar
Skráning á fæðuinntekt þegar Bolus Wizard eiginleikinn er notaður
grömm:
0 – 300 (stighækkun: 1 gramm)
hlutföll:
0.0 – 20 (stighækkun: 0.5 hlutföll/exch)

Daily totals / heildargjöf insúlíns yfir sólarhringinn
Hámarksfjöld skráninga sýndar: upplýsingar yfir 31 daga tímabil, hámarksfjöldi skráninga sem koma fram á skjá:
999.95 einingar/dag. Skekkjumörk: +/– 0.05 einingar

Default screen / hvíldar skjámynd
Af flestum skjámyndum, ef ekki er ýtt á neina takka í 30 sekúndur þá fer dælan sjálfkrafa á hvíldarskjámyndina.

Pump motor / vélarbúnaður dælunnar
Dælan býr yfir einstökum vélarbúnaði, sem er með einkaleyfis hönnun með samþættu öryggiseftirlitskerfi. Kerfið
gefur insúlín í nákvæmum skömmtum.

Dual Wave bolus
Insúlíngjöf sem felur í sér annars vegar skjóta normal bolus gjöf og í kjölfarið á henni square wave bolus gjöf
(takmarkast við hámarks bolus gjöf).

150

Easy bolus
Eiginleiki sem er stilltur með notkun á hljóðmerki (eða titringi) á stighækkun insúlíngjafar sem notandi hefur
ákveðið. Beep mode range: 0 til hámarks bolus; Vibrate mode range: 0 to 20 stig eða hámarks bolus, fer eftir hvort
kemur fyrst.
Stighækkun sem er fyrirfram stillt: 0.1 eining
Stærð stiga < hámarks bolus.
Stillanleg stærð stiga: 0.1 til 2.0 eininga á hvert stig.
Aðgengilegt frá fjarstýringunni eða tökkum dælunnar.

Infusion pressure / þrýstingur vökvagjafar
Hámarksþrýstingur vökvagjafar og þrýstingur við stíflu: 13.7 PSI (94,46 kPa).

Insulin sensitivity / insúlínnæmi
Hámarksfjöldi stillinga: 8
Stilling frá framleiðanda: 2.8 mmol/L (50 mg/dL)
Bil:

0.5 – 13.9 mmol/L
(10 – 400 mg/dL)
Aðvörunarmörk: minna en 1.1 eða meira en 5.6 mmol/L (minna en 20 en meira en 100 mg/dL)

Low resv (reservoir) warning / aðvörun vegna lítils vökvamagns í forðahylki
Gildi eru byggð á áætluðu magni, ekki raunverulegu magni.
Tími:

2 – 24 klst. og
@ 1:00 klst. áður en tæmist

08:00 klst. (sjálfkrafa þegar tími hefur
verið valinn)

Einingar:

5 – 50 einingar og
@ 1/2 magn eftir

20 einingar (stilling framleiðanda)

Meter value / gildi fyrir blóðsykursmæli
Blóðsykursmælingar sem eru mótteknar frá tengdum blóðsykursmæli birtast á ENTER BG skjámyndinni á meðan
verið er að stilla bolus gjöf og á skjámynd dælunnar þegar dælan sýnir hvíldarskjámynd sína.
Endingartími: 12 mínútur
Bil:
1.1 - 33.3 mmol/L
20 – 600 mg/dL
Hámarksfjöldi innslátta einkennisnúmera: 3

Normal bolus / venjuleg bolus gjöf
Bil 0.1 – 25.0 einingar af insúlíni (takmarkast við sett hámark bolus gjafar).

151

Occlusion detection / að finna stíflu
Þegar dælan verður vör við stíflu sem hindrar insúlíngjöf mun „no delivery alarm” birtast á skjá dælunnar. Aðvörun
vegna stíflu fer af stað þegar um 2.77 einingar af insúlíni hafa ekki verið gefnar. Á töflunni hér fyrir neðan má sjá
þrjár mismunandi aðstæður þegar stíflu verður vart í dælunni með notkun á 100 eininga insúlíni.

522/722
Hraði

Lágmarkstími
fyrir
aðvörunarboð

Hefðbundin
tími fyrir
aðvörunarboð

Hámarkstími
fyrir
aðvörunarboð

Bolus gjöf (1.5 ein/mín)

92 sekúndur

116 sekúndur

162 sekúndur

Basal gjöf (1.0 ein/klst.)

2.2 klst.

3.09 klst.

4.47 klst.

Basal gjöf (0.05 ein/klst)

37.4 klst.

59.2 klst.

87 klst.

Percent temp basal / prósentuhlutfall tímabundins grunns
Sjálfgefið gildi: 100% af stilltum basal

Power supply / orkubirgðir
Dælan gengur fyrir venjulegri 1.5 V AAA alkaline rafhlöðu, stæðr E92, tegund LR03 (mælt með Energizer).

Prime function / virkni áfyllingarferils
Fixed prime (áfylling á stuttu plastnálina): 0.1 – 25.0 einingar (takmarkast við settan hámarks bolus).
Manual prime limit (mörk handvirkrar áfyllingar): aðvörun við 30 einingar, eftir það við hverjar 10 einingar.
Áfyllingar hraði: 1 til 5 einingar/sekúndu.
Insúlín til áfyllingar (prime insulin) er ekki talið með í heildarmagni insúlíns á sólarhring heldur er það skráð
sérstaklega á prime yfirliti (prime history).

Prime history / yfirlit yfir insúlín áfyllingu
Hámark skráninga sem hægt er að sjá: 20 (manual og fixed)
Hámark skráninga sem hægt er að sjá: 20 (manual og fixed)

Program safety checks / Stilling á öryggiseftirliti
Hámark vökvagjafar með stakri villu: 0.0 eining
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Pump size / stærð dælu
Stærð dælunnar er eftirfarandi:

522 Pump:

5.1 x 7.6 (7.1 að loki yfir rafhlöðuni) x 2.0 cm
2.0 x 3.0 (2.8 að loki yfir rafhlöðuni) x 0.75 inches

722 Pump:

5.1 x 9.4 (8.9 að loki yfir rafhlöðuni) x 2.0 cm
2.0 x 3.7 (3.5 að loki yfir rafhlöðuni) x 0.75 inches

Pump weight / þyngd dælunnar
522 og 722 dæla: 522 dæla vegur u.þ.b. 100 grömm (með rafhlöðu).
722 dælan vegur u.þ.b. 108 grömm (með rafhlöðu).

Remote control / fjarstýring
Notar útvarpsbylgur svo notendur geti stillt normal bolus gjafir stöðvað/hafið aftur insúlíngjöf.

Reservoir / forðahylki
Forðahylkið sem notendur fylla á er búið til úr höggþolnu, insúlín-samrýmanlegu plastefni (polypropylene).
522 Pump volume: up to 176 units of U100 insulin
722 Pump volume: up to 300 units of U100 insulin

Square Wave bolus
Gefur insúlín yfir tímabil frá 30 mínútum í allt að 8 klst., (takmarkast við settan hámarks bolus).

Temporary (temp) basal rate / tímabundinn grunnhraði
Gerir þér mögulegt að breyta núverandi basal hraða tímabundið (frá 30 mínútum í allt að 24 klst., takmarkast við
sett hámark á grunni). Tímabundinn hraði á grunni getur verið stilltur á annað hvort prósentuhlutfall grunns (basal)
eða insúlínhraða.

Time and date screen / Dagsetning og tími
12 klst., eða 24 klst., uppsetning. Notendur dælunnar stilla á rétta dagsetningu og tíma, þar með talið ár, mánuð
og dag. Dagsetningin kemur fram á upplýsingatöflunni á STATUS skjámyndinni. Klukkan birtist ávallt efst á skjá
dælunnar.
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Status screen / skjámynd yfir stöðu dælunnar
‡ Alarm Clock:* Vekjaraklukka

(Birtist ef stillt er á vekjaraklukku)

Settur tími birtist.

‡ Auto-off: Dælan stöðvast sjálfkrafa

(Birtist ef valmöguleikinn er virkur)

X HR

‡ Basal pattern information:
Upplýsingar um grunnmynstur

(Ef pattern eru virk )

Pattern A eða B

‡ Battery Status: Staða rafhlöðu

(Birtist alltaf)

Normal, Low, Off

‡ BG meter value:
(nýjasta blóðsykursgildið móttekið)

(Birtist ef eiginleikinn er virkur)

XX.Xmmol/L
dagsetning og tími þegar gildið var móttekið

‡ BG Reminder:* (Ef virk)

Tímalengd þar til blóðsykursáminningin verður klst:mín
(ef minna en 1 klst., 0:XXh þá stendur XX fyrir mínútufjöldann)

‡ Block: Læsing

(Ef virk)

‡ Current date: Núverandi dagsetning

(Birtist alltaf)

‡ Current temp basal information:
Upplýsingar um stöðu tímabundins
grunns

(Ef virk)

ON

Hraði (einingar á klst.),
tímalengd, tími sem er eftir

‡ Last bolus information:

Tegund og einingar gefnar
Dagsetning og tími gjafar

‡ Meter Off, Low Batt:

(Birtist ef virkur en styrkur rafhlöðu er lítill eða enginn)

‡ Meter On: Blóðsykurmælir virkur

(Birtist ef virkur)

‡ Pump model number: Númer gerð
dælunnar

(Birtist alltaf)

‡ Remote On: Fjarstýring virk

(Birtist ef virk)

‡ Reservoir started: Upphaf notkunar
forðahylkisins

(Birtist alltaf)

‡ Serial number: Lotunúmer

(Birtist alltaf)

(‘S’-Square, ‘N’-Normal, ‘D’-Dual)

Dagsetning, tími, einingar eftir, tími eftir

‡ Software version: Útgáfa hugbúnaðar (Birtist alltaf)
‡ Standard basal delivery data:

(Birtist alltaf)

Núverandi basalhraði (basal 1, basal 2,
o.s.frv.)

‡ Status of pump: Staða dælunnar

(t.d., Rewind, Suspended, Low Reservoir, Set Time, o.s.frv.)

‡ Time: Klukkan

(Birtist alltaf)

* Ef allir möguleikar fyrir áminningu og vekjaraklukku eru virkir, þá mun einungis birtast sú áminning sem styst er í á STATUS skjámyndinni.
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Bolus Wizard feature specifications / helstu þættir Bolus Wizard
eiginleikans
Bolus Wizard eiginleikinn notast við þrjár mismunandi formúlur til að áætla bolus útfrá núverandi
blóðsykursgildum þínum:

1 Ef núverandi
blóðsykur er
hærri en efri
mörk kjörgilda
blóðsykursins hjá
þér

Áætluð fæðuinntekt
Fæða

=

Kolvetnisstuðull

+

áætluð leiðrétting
Núv. blóðs. – efri mörk kjörgilda blóðsykurs
insúlínnæmni

Áætluð fæðuinntekt

–

virkt insúlín

áætluð leiðrétting

2 Ef núverandi
blóðsykur er
lægri en neðri
mörk kjörgilda
blóðsykursins hjá
þér

3 Ef núverandi
blóðsykur er innan
kjörgilda
blóðsykursins hjá
þér

=

Fæða
Kolvetnisstuðull

Áætluð

=

+

insúlínnæmni

fæðuinntekt
Fæða

Kolvetnisstuðull

Núv. blóðs. – neðri mörk kjörgilda blóðsykurs

áætluð leiðrétting
+

0

Athugið:
‡

‡

‡

Ef Dual Wave bolus er minni en áætlaður hámarks bolus eða
notandi hefur breytt tölunni, þá mun square (sq) hlutinn
minnka fyrst.
Byggt á þeim tíma virks insúlíns sem þú hefur valið, þá mun
dælan gera ráð fyrir virku insúlíni í líkama þínum. Þetta kemur
í veg fyrir að insúlínið „hlaðist upp“ og dregur úr líkunum á
blóðsykursföllum.
Kúrfa virks insúlíns.

ESTIMATE DETAILS
Est total:
Food intake:
(Meter) BG:
Food:
Correction:
Active Ins:

4.0U
45gr
8.9
3.0U
2.0U
1.0U

(sýnd gildi
eru
einungis
dæmi)

ACT to proceed,
ESC to back up
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Active Insulin Curve
100%

90%
8 Hour
80%

7 Hour
6 Hour
5 Hour

70%

4 Hour
% Insulin Remaining

3 Hour
60%

2 Hour

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Time (hours)

Aðlagað graf frá Mudaliar og félögum, Diabetes Care, Volume 22, Number 9 September 1999, page 1501
% Insulin Remaining: % Insúlíns sem er eftir - Tími (hours): Tími (klst.)

‡
‡
‡
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Virkt insúlín dregur einungis úr áætluðum hluta leiðréttingar en ekki hluta vegna fæðuinntektar.
Ef núverandi blóðsykur er hærri en efri mörk kjörgilda blóðsykurs og virkt insúlín er meira en
áætlað magn til leiðréttingar þá mun hlutfall leiðréttingar breytast í núll (0).
Ef núverandi blóðsykur er lægri en neðri mörk kjörgilda blóðsykurs og virkt insúlín er meira en
áætlað magn til leiðréttingar þá er virkt insúlín ekki tekið inní myndina.

Dæmi um Bolus Wizard eiginleikann
Stillingar:
‡

Kolvetnisstuðull: 30 grömm/einingu

‡

Insúlínnæmi: 2.2 mmol/L/einingu
(40 mg/dL/unit)

‡

Kjörgildi blóðsykurs: 5.0-6.7 mmol/L
(90-120 mg/dL)

‡

Tími virks insúlíns: 6 klst.

#1: Ekkert virkt insúlín frá fyrri bolus gjöf. Notandi slær inn 60 grömm af kolvetnum en ekki blóðsykursgildi sín.

(Áætluð fæðuinntekt)

60gr

= 2 ein

30gr/ein

áætlun = 2 einingar
#2: : Ekkert virkt insúlín frá fyrri bolus gjöf. Notandi slær inn 60 grömm af kolvetnum og blóðsykurinn sem er 11.1 mmol/L.

(Áætluð fæðuinntekt)
=2+2
= 4 ein.
áætlun = 4 ein.

60gr

= 2 ein

30gr/ein

+

(leiðrétting)

11.1mmol/L - 6.7mmol/L
(200mg/dL - 120mg/dL)
2.2 mmol/L/u
(40mg/dL/u)

= 2 ein
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#3: Ekkert virkt insúlín frá fyrri bolus gjöf. Notandi slær inn 60 grömm af kolvetnum og blóðsykurinn sem er 3.9 mmol/L.

(Áætluð
fæðuinntekt)

60gr

= 2 ein

30gr/ein

= 2 + (-0.5)
= 1.5 ein
Áætlun = 1.5 ein

3.9mmol/L - 5.0mmol/L
(70mg/dL - 90mg/dL) -1.1 mmol/L
(leiðrétting)
= (-20 mg/dL) = -0.5 ein
+
2.2 mmol/L/u
2.2mmol/L
(40mg/dL/u)
(40mg/dL)

#4: Ekkert virkt insúlín frá fyrri bolus gjöf. Notandi slær inn 60 grömm af kolvetnum og blóðsykurinn sem er 5.5 mmol/L.

(Áætluð
fæðuinntekt)

60gr
30gr/ein

= 2 ein

+

(leiðrétting)

Leiðrétting er 0 þar sem núverandi
blóðsykursgildi eru innan kjörgilda

=2+0
= 2 ein
Áætlun = 2 ein
#5: Útreikningur á virku insúlíni vegna fyrri bolus gjafar sýnir að 1.5 eining er eftir af ónotuðu insúlíni í líkamanum.
Notandi slær inn 60 grömm af kolvetnum og blóðsykurinn sem er 11.1 mmol/L.

(Áætluð fæðuinntekt)

60gr

= 2 ein

30gr/ein

= 2 + 0.5
= 2.5 ein
áætlun = 2.5 ein
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(leiðrétting)

11.1mmol/L - 6.7mmol/L
+ (200mg/dL - 120mg/dL)
- 1.5 ein (virkt insúlín)
2.2mmol/L/ein
(40mg/dL/ein)

= 2 - 1.5 = 0.5 ein

#6: Útreikningur á virku insúlíni vegna fyrri bolus gjafar sýnir að 3.5 eining er eftir af ónotuðu insúlíni í líkamanum.
Notandi slær inn 60 grömm af kolvetnum og blóðsykurinn sem er 11.1 mmol/L.

(leiðrétting)

(Áætluð fæðuinntekt)

60gr

+
= 2 ein

30gr/ein

11.1mmol/L - 6.7mmol/L

(200mg/dL - 120mg/dL)
- 3.5 ein (virkt insúlin)
2.2mmol/L/ein
(40mg/dL/ein)

= 2 - 3.5 = -1.5 units*

* Mínustala sýnir að virkt insúlín er nægjanlegt til þess að koma til móts við
leiðréttinguna sem er nauðsynleg. Leiðrétting mun því verða 0. Virkt insúlín
dregur ekki úr insúlíni sem er áætlað mætingu fæðuinntektar.

=2+0
= 2 ein
áætlun = 2 ein
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Default settings / sjálfkrafa stillingar
Menu
(valmynd)

Item (atriði)

Easy bolus skammtur:

Basal
Menu:

Increments
(stighækkun)

Off (óvirkur)
On (virkur)
0.1 ein/klst

hámarksstilling bolus
gjafar

Dual/Square bolus:

Off (óvirkur)

Maximum (hámarks)
bolus:

10.0 ein/klst

0 - 25 ein (fyrir staka
bolus gjöf)

BG reminder (blóðsykursáminning):

Off (óvirk)

0:00 - 5:00

0:30

Patterns (mynstur):

Off (óvirk)
0.00 - 35.00 ein/klst.

0.05 ein

Maximum (hámarks)
basal hraði :
Basal hraði:
Temp basal type (Tegund
tímabundins grunns):

160

Limits (mörk)

(sjálfkrafa
stilling)
Bolus Wizard
eiginleikinn:
Easy bolus:

Bolus
Menu:

Default
Setting

2.0 ein/klst
0.0 ein/klst
ein/klst

0.05 ein
hámarksstilling fyrir
basal hraða

0.05ein/klst
(eða 1%)

Menu
(valmynd)

Item (atriði)

Default
Setting

Increments

5 - 50 ein; seinni hluti: @
1\2 magnsins
(2:00 - 24:00; seinni
hluti: eftir 1:00)

20 ein
(0:30)

(stighækkun)

(sjálfkrafa
stilling)
Lock Keypad (læsing
lyklaborðs):
(Alarm) History (yfirlit
vekjara):
Alert type (tegund
viðvörunar):
Auto-off:
Low reservoir warning
(aðvörun vegna lítils
magns í forðhylki):
(Time/Date) Klukka:

Utilities
Menu:

Limits (mörk)

(Time/Date) Dagsetning:
(Time/Date) Tíma
format:
Block (læsing):
Alarm clock (vekjari):
Remote option
(fjarstýring):
Meter option
(blóðsykursmælir):
User Settings (stillingar
notenda):
Language (tungumál):

Off (óvirk)
(ekki sjálfkrafa
stilling)
hljóðmerki,
miðlungs píp
Off (óvirk)
(20) einingar
insúlíns
00:00
(miðnætti)
1/1/04
12 klst.
Off (óvirk)
Off (óvirkur)
Off (óvirk)
Off (óvirkur)
(ekki sjálfkrafa
stillingar)
Enska
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Menu
(valmynd)

Item (atriði)

Limits (mörk)

Increments

Warning Limits

grömm eða
hlutföll

engin

engin

engin

15 gr/ein eða
1 ein/hlutf.

3 - 150 gr/ein eða
0.1 - 5.0 ein/hlutf.

1 gr/ein eða
0.1 ein/hlutf.

5 - 50 gr/ein eða
0.3 - 3.0
ein/hlutf.

0.5 - 22.2 mmol/L

0.1 mmol/L

1.1 - 5.6 mmol/L

(stighækkun)

(sjálfkrafa
stilling)

Bolus Wizard feature Settings
(Stillingar á Bolus Wisard
eiginleikanum)
carb units (einingar
kolvetnis):
ins to carb (or exch) ratio
(stuðull fyrir Insúlín á
móti kolvetnum (eða
hlutföllum):
(insulin) sensitivity
(insúlínnæmni):
BG target (kjörgildi
blóðsykurs):
Active Ins Time (virkur
tími insúlíns)
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Default
Setting

2.8 mmol/L

5.6-5.6 mmol/L

3.3- 13.9 mmol/L

6 klst

2 - 8 klst

0.1 mmol/L
1 klst

(aðvörunarmörk)

5.0 - 7.8 mmol/L

Tafla yfir tákn
Ekki endurnýtanlegt:
Athugið: Sjá leiðbeiningar um notkun
Framleiðsludagur (ár - mánuður):
Kóði fyrir hópa:

LOT

Notist fyrir: (ár - mánuð)
Skráar númer: REF
Raðnúmer tækjabúnaðar: SN

REF
SN

Geymsluhitastig:
Brothætt efni:
Tegund tækja:
(Vörn gegn raflosti)
Conforms to IEC60601-1 sub-clause 44.6 and IEC60529
standard.
Endurnýtanlegt:
Samskipti senditækja:
CE mark by notified body as a medical device

CE mark as a radio transmitter under the R & TTE
95/5/EC directives

0976
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Orðalisti
A
Accept / Samþykkja - Að ýta á ACT takkann til
þess að staðfesta val eða stillingu.
Active insulin / Virkt insúlín -Bolus insúlín sem
hefur verið gefið en ekki lokið virkni sinni.
Alarm / Aðvörun - Hljóðmerki eða titringur
(hljóðlaus) sem gefur til kynna að einhver aðgerð
dælunnar er virk (Attention viðmót) og það þurfi
að aðgæta dæluna strax. Aðvaranir eru
tilgreindar á alarm history skjámyndinni með
bókstafnum A fyrir framan tveggja stafa tölu.
Alarm clock / vekjaraklukka - Eiginleiki sem býður
uppá að dælan stöðvi virkni sýna á ákveðnum
tíma dagsins.
ALARM HISTORY / yfirlit aðvarana - Skjámynd
þar sem hægt er að skoða síðustu 36
aðvaranir/villuboð sem hafa komið fram í
dælunni þinni.
Alert / viðvörun - Hljóðmerki eða titringur
(hljóðlaus) sem gerir þér viðvart þegar þú þarft
að bregðast við einhverjum eiginleika dælunnar
fljótlega eða það birtist einhverskonar áminning.
Öll insúlíngjöf heldur áfram.
Attention mode / viðmót sem krefst athygli Gefur til kynna að insúlíngjöf hefur stöðvast.
Þetta getur einnig gefið til kynna að viðvörun sé
virk eða að viðvörunarástand sé til staðar sem
þarf að aðgæta strax til þess að insúlíngjöf haldi
áfram.

B
Backlight / ljós í skjáborði -Ljós í skjáborði
dælunnar. Kviknar þegar ýtt er á
takkann eða
þegar ýtt er á hann samtímis
takkanum ef
dælan er ekki á hvíldarskjámyndinni. Ljósið í
skjáborðinu kviknar einnig þegar aðvörunarboð
koma frá dælunni (nema þegar lítill líftími er eftir
af rafhlöðuni - LOW BATT).
Basal rate / grunnhraði - Stilling dælunnar sem
býður uppá stöðuga insúlíngjöf til þess að halda
blóðsykrinum stöðugum á milli máltíða og á
næturnar. Grunninsúlín hermir eftir insúlíngjöf
briskirtilsins og mætir þannig grunnþörf líkamans
á insúlíni.
BASAL REVIEW screen /skjámynd sem sýnir
yfirlit yfir grunngjafir – Þar koma fram þeir
grunnhraðar sem hafa verið stilltir inn í dæluna
með heildartölu á sólarhring fyrir hvern hraða.
BG / blóðsykur - Blóðsykur
BG reminder / blóðsykursáminning - Eiginleiki sem
þú getur stillt á til þess að minna þig á að mæla
blóðsykur eftir bolus gjöf.
BG target / kjörgildi blóðsykurs - eðlilegt gildi
blóðsykurs.
BG unit / einingar blóðsykurs -mælieining sem
notuð er við mælingu á blóðsykri (mmol/L eða
mg/dL)

Orðalisti 165

Block / læsing - Eiginleiki sem hindrar aðgang að
öllum stillingum nema að stöðva insúlíngjöf,
sjálfsprófun dælunnar og bolus gjöf með
fjarstýringunni.
Bolus - Skammtur insúlíns sem er gefinn til þess að
mæta hækkun á blóðsykri (til dæmis hækkun á
blóðsykri vegna fæðuinntektar) eða til þess að
lækka blóðsykursgildi sem eru of há samkvæmt
kjörgildum.
BOLUS HISTORY / yfirlit yfir bolus gjafir - Á
þessari skjámynd getur þú séð síðustu tuttugu og
fjórar (24) bolus gjafir sem hafa verið gefnar með
dælunni.
Bolus Wizard feature / Bolus Wizard
eiginleikinn - Reiknar út magn þess sem þú þarft
með bolus gjöf byggt á einstaklingsbundnum
upplýsingum sem notandi dælunnar hefur sett í
dæluna.

C
Carb ratio / kolvetnisstuðull - (Carbohydrate
ratio). Notaður þegar á að telja grömm kolvetna.
Magn kolvetna sem ein eining af insúlíni mætir.
(Sjá einnig exch ratio.)
Carb units / einingar kolvetna - Innsláttur
fæðuinntektar þegar nota á Bolus Wizard
eiginleikann. Slegið inn sem (kolvetni) grömm eða
hlutföll.
Cannula / plastnál – Stutt, þunn og hreyfanleg
plastnál sem liggur á enda slöngusettsins og situr
eftir í vefjum undir húð til þess að gefa insúlín.
CH / kolvetni - Carbohydrate
Correction bolus / bolus til leiðréttingar - Magn
insúlíns sem þarf til þess að lækka háan blóðsykur
að kjörgildum.
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Correction bolus factor / stuðull bolus til
leiðréttingar - Hversu mikið 1.0 eining insúlíns
lækkar blóðsykurinn þinn. Þessi stuðull er notaður
við að reikna út bolusa til leiðréttingar á háum
blóðsykri hjá þér.
(BG level / blóðsykursgildi) – (BG target /
kjörgildi blóðsykurs) = X.
X ÷ (corr bolus factor / stuðull
leiðréttingarbolus) = corr bolus amount / magn
bolus til leiðréttingar.

D

F

Daily totals / heildarinsúlíngjöf á sólarhring Þar kemur fram heildarinsúlín sem dælan hefur
gefið á síðasta sólarhring (basal og bolus).
Hámarks skráningar: 14 sólarhringar

Fixed prime / áfylling á plastnálina - Fyllir á litlu
plastnálina með insúlíni. Þetta er gert eftir að þú
hefur komið slöngusettinu fyrir á líkama þínum og
fjarlægt innsetningarnálina.

DKA - Diabetic Ketoacidosis / ketóna blóðsýring af
völdum sykursýki

Food bolus / fæðu bolus - Skammtur insúlíns sem
er gefinn til þess að mæta líklegri hækkun sem
kemur í kjölfarið á fæðuinntekt

Dual Wave bolus - Samsett bolus gjöf sem
samanstendur annars vegar af Normal bolusgjöf
sem er gefin tafarlaust og í kjölfarið á henni
Square Wave bolus gjöf. Square Wave hlutinn er
gefin jafnt yfir tilgreint tímabil.
Duration / tímalengd - Sá tími sem tekur að gefa
bolus eða basal. Einnig sá tími sem tekur að
framkvæma ákveðna aðgerð eða þegar ástand á
sér stað.

E

G
Gastroparesis- Ástand í meltingarveginum sem
hægir á tæmingu fæðu úr maganum.

H
HbA1c - Glycosylated hemoglobin / glýcosíð
hemóglóbín. Segir til um langtímagildi blóðsykurs
í blóði.

Easy bolus / snögg bolus gjöf - Aðferð við að gefa
Normal bolus með notkun Easy Bolus takkans
.

HDL - High-density lipoprotein. Samsetning lípíða
og próteina í nokkuð jöfnu magni sem virkar sem
flutningskerfi fyrir kólesteról í blóði.

Exch ratio / stuðull hlutfalla - (Exchange ratio)
Notaður við að telja kolvetni sem hlutföll. Magn
insúlíns sem þarf til þess að mæta einu (1)
hlutfalli kolvetna. (Sjá einnig carb ratio.)

Hold / að halda - Ýttu og haltu niðri takka
dælunnar.

Express bolus - Aðferð við að gefa bolus með
express bolus takkanum
.

I
Idle / aðgerðaleysi - Dælan sýnir
hvíldarskjámyndina.
Infusion set / vökvasett – Sveigjanleg slanga með
tengi fyrir forðahylki og enda fyrir innsetningu.
Þetta slöngusett flytur insúlín frá dælu inn í
líkamann.
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Infusion site / stunguhluti – Endi slöngusettsins er
festur við líkamann með litlum plástri. Endinn
samanstendur af lítilli plastnál og nál til
innsetningar.
Insulin sensitivity / insúlínnæmi - Það er hversu
mikið blóðsykurinn (BG) lækkar við eina gefna
einingu af insúlíni. (Upplýsingar fyrir Bolus Wizard
eiginleikann).
Introducer needle / nál til innsetningar – Þessi
nál veitir slöngusettinu aðgang að líkama notenda
með því að skilja litla plastnál eftir eða
sykurnema í vef undir húð. Nálin er fjarlægð og
henni er fleygt þegar innsetningu er lokið en litla
plastnálin eða sykurneminn er skilin eftir í
líkamanum.

K
Kilopascal - Mælieining til að mæla kraft. Notuð til
að mæla þrýsting á andrúmslofti

L
LDL - Low-density lipoprotein. Samsetning lípíða og
próteina þar sem hlutfall lípíða er meira en
próteina og flytur kólesteról í blóði.
Link / tengi - Til þess að kveikja á og setja upp
valmöguleikann fyrir blóðsykursmælinn og gerir
dælunni mögulegt að nema mælingar frá
blóðsykursmælinum.
Low resv warning / aðvörun um lítið magn í
forðahylki - Stillt aðvörun sem gerir þér viðvart
með viðvörunarboði þegar ákveðið magn er eftir í
forðahylkinu eða þegar áætluð tímalengd er þar
til forðahylkið er orðið tómt.

M
Manual bolus / handvirk bolus gjöf - Valmöguleiki
sem þú finnur á BOLUS MENU þegar Bolus Wizard
eiginleikinn er virkur. Ein aðferð við að stilla bolus
án Bolus Wizard eiginleikans. (Sjá „Set bolus”)
Manual prime / handvirk áfylling - Fylling á
slöngusettið áður en þú kemur því fyrir á líkama
þínum. (Þessi aðgerð er möguleg eftir að spólað
hefur verið til baka) - rewind.
Max bolus / hámarks bolus - Hámarksmagn
insúlíns sem hægt er að gefa með bolus í einu
(stillt af notanda).
Max basal rate / hámarks grunnmagn- Hámark
insúlíns sem dælan gefur sem grunn í einu (stillt
af notanda)
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Meter / blóðsykursmælir - Paradigm tengdur
blóðsykursmælir búin BD Logic™ tæknibúnaði
(Paradigm Link meter). Hægt er að stilla dæluna
þína á að nema blóðsykursgildi frá þessari gerð
blóðsykursmæla.
Meter option / valmöguleiki blósykursmæla Eiginleiki sem býður dælunni uppá að nema
blóðsykursgildi frá Paradigm Link meter.

N
Normal mode / hefðbundið viðmót - Venjulegt
viðmót dælunnar. Engir sérstakir eiginleikar
dælunnar eru virkir, engin aðvörunar- né
viðvörunarboð eru til staðar. Insúlíngjöf er
hefðbundin þegar þetta viðmót er til staðar.
Normal bolus / venjuleg bolus gjöf - Tafarlaus
gjöf á fyrirfram skilgreindu magni af insúlíni.
Now portion / hefðbundni hlutinn - “Normal”
(hefðbundni) hluti Dual Wave bolus
aðgerðarinnar. Now hluti gjafarinnar er gefinn
tafarlaust og í kjölfarið á henni er Square hlutinn
gefinn.

P
Pattern feature / eiginleiki mynstra - Dælan
býður uppá þann eiginleika að stilla breytilega
auka grunna (Pattern A, Pattern B) til þess að
mæta einstaklingsbundnum þörfum þínum eftir
mismunandi þörf dag frá degi, vikum eða
mánuðum. Dæmi um aðstæður þar sem þessi
eiginleiki gæti nýst þér vel eru íþróttir sem þú
stundar t.d. einu sinni í viku eða breytilegar
svefnvenjur um helgar annars vegar og virka daga
hinsvegar.

Pattern, standard / mynstur, hefðbundið Hefðbundin grunnur sem þú notar til þess að
mæta þörfum þínum frá degi til dags. Þegar
Pattern eiginleikinn er óvirkur (off) þá notast
dælan við hefðbundið grunnmynstur (standard
basal pattern).
Press / að ýta á - Að ýta á og sleppa takka.
Prime - (sjá fixed prime eða manual prime)
PSI - Pund á fertommu

R
Reservoir / forðahylki – Lyfjahylkið sem
inniheldur insúlínið.
Resume / hefja insúlíngjöf aftur – Endurræsir
basal gjöf eftir að dælan hefur verið stöðvuð.
Rewind / að spóla til baka – Drif dælunnar spólast
til baka í upphaflega stöðu til að undirbúa dæluna
fyrir ísetningu nýs forðahylkis.
RF / útvarpstíðni - Útvarpstíðni

S
Scroll / fletta – Ýttu á örvatakkana upp og niður
til þess að skoða textann á skjá dælunnar.
Select / að velja – Ýta á örvarnar upp og niður til
þess að dekkja þann texta á skjámyndinni sem þú
vilt velja.
Set bolus / að stilla bolus – Á BOLUS MENU
valmyndinni er hægt að velja að stilla bolus þegar
Bolus Wizard eiginleikinn er ekki virkur. Ein
aðferð við að stilla bolus án Bolus Wizard
eiginleikans. (Sjá Manual bolus.)
Special mode / sérstakt viðmót – Aðferð
stýrikerfis dælunnar til að gefa til kynna að ein
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eða fleiri aðgerðir séu virkar eða ástand sé til
staðar sem þarfnast athygli.
Square Wave bolus – Tafarlaus bolus gjöf yfir
tilgreint tímabil (30 mínútur til 8 klst.).
Square Wave portion / Square Wave hluti - (Sq)
Seinni hluti Dual Wave bolus gjafar. Square Wave
hlutinn gefur insúlín jafnt yfir tilgreint tímabil
eftir að gjöf NOW hlutans (Normal bolus) er lokið.
Status screen / skjámynd sem sýnir stöðu
dælunnar – Sýnir núverandi virkni dælunnar, þar
með talið virka eiginleika, grunninn sem er í gangi
og síðustu upplýsingar um bolus gjöf, upplýsingar
um forðahylkið og styrk rafhlöðunnar.
Step / stig – Mælikvarði insúlíns sem þú stillir á og
notar með Easy Bolus gjöf.
Suspend / að stöðva insúlíngjöf - Aðgerð sem
stöðvar alla insúlíngjöf. Öll núverandi bolusgjöf
og/eða insúlíngjöf vegna áfyllingar eru
afturkallaðar. Grunninsúlíngjöf (basal) er stöðvuð
þar til dælan hefur verið endurræst.

T
Temp / tímabundið
Temp basal / tímabundinn grunnur - (Tmp basal)
Tímabundinn grunnur (basal) insúlíns sem er
sérstaklega stillt í hvert skipti og fyrir tilgreint
magn og tímalengd gjafar. Notað til þess að mæta
insúlínþörf við sérstakar aðstæður t.d. við
íþróttaiðkun eða við aðstæður sem eru ekki hluti
af daglegu lífi.

U
uL - míkrólítri
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