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Fræðsla á netinu
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STARTRIGHT
Ókeypis kerfi sem veitir þér
einstaklingsmiðaðan stuðning
þegar þú ert að hefja notkun
MiniMed™ 670G-kerfisins.
StartRight er hannað til að tryggja að
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SKRÁÐU ÞIG Í DAG
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Þjálfuðu StartRight-teymi
Forvarnarupplýsingum með
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meðferðinni þinni

Farðu á:
www.medtronic-diabetes.co.uk/minimedcare/
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Þessum upplýsingum er ekki ætlað að koma í staðinn fyrir ráðleggingar læknis, og þær innihalda
ekki allar nauðsynlegar upplýsingar um rétta umönnun og meðferð sjúklinga með sykursýki.
Upplýsingarnar sem er að finna í þessum bæklingi koma ekki í stað þeirra ráðlegginga sem
þú færð hjá heilbrigðisstarfsfólki. Nánari upplýsingar er að fá hjá heilbrigðisstarfsfólki og í
handbókinni. Þegar þú notar insúlíndælu skaltu athuga blóðsykurinn að minnsta kosti fjórum
sinnum á dag.
Þetta skjal kemur ekki í staðinn fyrir stóru handbókina. Finna má lista yfir ábendingar,
frábendingar, varúðarreglur, varnaðarorð og hugsanlegar aukaverkanir í stóru handbókinni.
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KERFISÍHLUTIR MINIMED™ 670G

AÐ HEFJA NOTKUN Á MINIMED™ 670G-INSÚLÍNDÆLU

FYRSTA SJÁLFSTILLANDI
INSÚLÍNDÆLUKERFIÐ
Í HEIMINUM 1,2

VELKOMIN(N)
Velkomin(n)! Við samgleðjumst þér með að hafa kosið að nota insúlíndælu.
Hvort sem þú hefur valið dælumeðferð til þægindaauka, til að veita þér aukið svigrúm,
eða til að bæta blóðsykurstjórnun verður dælan mikilvægt hjálpartæki fyrir þig.

Krefst ákveðinna aðgerða frá notanda.

CONTOUR®
NEXT LINK 2.4
blóðsykurmælir
Eini mælirinn sem tengist
þráðlaust við MiniMedTM
670G-insúlíndælu til að fá
fram sérlega nákvæma
sykurnemakvörðun 5,6

Guardian™
Sensor 3
Nákvæmasti3 sykurneminn
okkar er í fararbroddi sökum
hinnar einstöku SmartGuard™
-tækni, og er hönnun hans
bæði snjöll og áreiðanleg.4

MiniMed™
670G-insúlaíndæla

Þessum leiðarvísi er skipt í þrjá hluta: Fyrsti hlutinn veitir nákvæmar leiðbeiningar um
grunnaðgerðir og forritun dælunnar.
Í hluta 2 fræðist þú um samfellda sykurnemamælingu (continuous glucose
monitoring, CGM) og eiginleika SmartGuard™ fyrir stöðvun insúlíngjafar. Hluti
3 leggur áherslu á sjálfvirka SmartGuard™-stillingu, en með henni stillir dælan þín
grunninsúlíngjöf sjálfkrafa með hliðsjón af blóðsykurgildum frá sykurnemanum. Með
því að fara í gegnum allar æfingarnar með dælunni öðlast þú jafnt og þétt öryggi
hvað varðar grunnvirkni hennar, og jafnframt undirbýrð þú þig fyrir að þjálfa þig í
raunverulegri notkun. Upplýsingarnar eru settar fram í röð sem byggir upp færni þína
og þekkingu.

ATHUGIÐ: Vissir þú að ítarlegar útskýringar á tæknilegum þáttum og
virkni dælunnar er að finna í notendahandbók MiniMed™ 670G-kerfisins?

MiniMed™ Mio™ Advance
-innrennslissett
Medtronic býður upp á mikið úrval
innrennslissetta til að þú getir fundið
það sem hentar þér best.

CareLink™-hugbúnaður
Færðu gögnin þín yfir í
CareLink™-hugbúnaðinn.
Það gerir þér kleift að fylgjast
með blóðsykurstjórnun þinni
með auðveldum hætti og deila
henni með heilbrigðisstarfsfólki
gegnum fjartengingu.

Heimildir:
1. Bergenstal, R. M. et al. Jama. 2016; 316 (16): 1407 - 1408

6

2.
3.
4.
5.
6.

Iturralde E, et al. The Diabetes Educator. 2017; 43(2):223 - 232
Christiansen M, et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11
Guardian Sensor 3 Performance Report; 6026113-25A1_A 2016-10
Bailey T, et al. Clin Chim Acta 2015;448:139–145
Bailey T, et al, Diabetes Technol Ther 2014 Feb 1; 16(Suppl 1), P-164
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INNGANGUR I INSÚLÍNGJÖF

Í dæluþjálfuninni mun leiðbeinandi þinn styðjast við efni þessa bæklings og búa þig
undir að taka dæluna í notkun.

INSÚLÍNGJÖF

Hér eru nokkur fljótleg ráð til að hafa í huga meðan þú ert að æfa þig í notkun
dælunnar:
	
Gættu þess að vera ekki tengd(ur) við nýju insúlíndæluna meðan þú ert að læra á
hana.
	
Ef þú ýtir á rangan hnapp skaltu ýta á
skjámynd og reyndu síðan aftur.

1

hnappinn til að fara til baka í síðustu

	
Ef 15 sekúndur líða án þess að þú snertir hnapp verður skjár dælunnar dökkur á
litinn. Þá er nóg að ýta á hvaða hnapp sem er, og skjámyndin birtist á ný.
	
Ekki fara í skjámyndina „Reservoir & Tubing“ (forðahylki og slanga) fyrr en þú
hefur lokið öllum æfingum sem nauðsynlegar eru til að geta notað insúlíndæluna
af öryggi.
Við vonum að þú hafir gaman af því að læra á nýja dælukerfið.
MIKILVÆGT: Þú mátt ekki setja forðahylkið í dæluna fyrr en heilbrigðisstarfsfólk
hefur gefið fyrirmæli um slíkt, og þú hefur fengið viðeigandi þjálfun hjá viðurkenndum
leiðbeinanda. Ef þú reynir að gefa þér insúlín gegnum dæluna áður en þú hefur lokið
viðeigandi þjálfun er hugsanlegt að þú fáir annaðhvort of mikið eða of lítið insúlín, sem
aftur getur valdið blóðsykurlækkun eða blóðsykurhækkun.

3

5
4

2

INNRENNSLISSETT*
1

Slanga: flytur insúlín úr dælunni inn í líkamann

2

	Lok á forðahylki: endi slöngunnar sem tengist
insúlínforðahylkinu

3

FORÐAHYLKI

	Ísetningarhluti: hinn endi slöngunnar, sem tengist
við líkamann

4

	Leggur: örlítil sveigjanleg slanga sem komið er fyrir
í líkamanum** með stungunálinni sem fylgir með

6

ísetningarhlutanum
5

	Plástur: heldur innrennslissettinu á sínum stað

6

	Hólf fyrir forðahylki: hluti dælunnar þar sem
forðahylkið fer inn

Þú þarft að skipta um innrennslissett og
forðahylki á tveggja til þriggja daga fresti.
*MiniMedTM MioTM Advance innrennslissett er sýnt
á teikningunni.
**Á sumum innrennslissettum er enginn leggur,
heldur lítil nál sem er látin vera undir húðinni.
8

DÆLA
9

AÐ HEFJA NOTKUN Á
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INSÚLÍNDÆLA I GRUNNATRIÐI DÆLU

KAFLI 1: GRUNNATRIÐI DÆLU

AÐ SETJA INN RAFHLÖÐU

Áður en þú setur rafhlöðuna í dæluna eða ýtir á einhverja hnappa skaltu skoða dæluna vel.
Insúlíndælan gengur fyrir AA-rafhlöðu. Hægt er að nota litíumrafhlöðu, alkalírafhlöðu
eða AA-hleðslurafhlöðu. Rafhlaðan sem þú setur í dæluna ætti alltaf að vera ný
eða fullhlaðin.

FRAMHLIÐ DÆLUNNAR
upp,

niður,

vinstri, og

hægri

	Ýttu á til að fletta upp eða niður í
valmynd eða lista
	Ýttu á til að fara á valið svæði
á skjánum
	Ýttu á til að breyta gildi á svæði
	Ýttu á til að taka dæluna úr lás þegar
hún hefur verið í hvíldarstillingu.
Til baka

gefur til kynna
að setur
dæluna í
hvíldarstillingu

Upp

Til baka

	Ýttu á til að velja eða staðfesta
auðkennt gildi eða valkost
	Ýttu á þegar leiðbeiningar segja
„select“ (velja)
	Ýttu á til að opna valmynd þegar þú
ert á heimaskjánum.
Sykurnemagraf
	Ýttu á til að sjá sykurnemagraf
á heimaskjánum (þegar þú ert að nota
samfellda sykurnemamælingu).
	Ýttu á til að fara til baka í heimaskjá
þegar sykurnemagrafið er opið.
	Haltu niðri til að setja dæluna í
hvíldarstillingu.
Viðvörunarljós
	Blikkar þegar viðvörunarmerki eða
hættuboð eru í gangi.
12
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2

Myndrit

Viðvörunarljós

Hægri

Velja

Vinstri

	Ýttu á til að fara til baka í fyrri skjámynd
	Haltu niðri til að fara í upphafsvalmynd,
einnig kölluð „heimaskjár“.
Velja

Til að setja rafhlöðu í dæluna og gangsetja hana þarftu að hafa eftirfarandi við hendina:
Rafhlöðulokið sem fylgir með dælunni
Dæluklemmu sem fylgir með aukahlutunum
AA-rafhlöðu sem fylgir með aukahlutunum

Settu rafhlöðuna í
rafhlöðuhólfið á dælunni
þannig að neikvæði (flati)
endinn fari fyrst inn.

Niður

Settu rafhlöðulokið á dæluna.
Notaðu endann á dæluklemmunni til að snúa
rafhlöðulokinu til hægri (réttsælis) þar til raufin á
lokinu er lárétt. Sjá mynd hér fyrir neðan.

NEÐRI HLIÐ OG BAKHLIÐ
DÆLUNNAR

IC: 3408B-1510

B$

ATHUGIÐ: Ekki herða rafhlöðulokið of lítið eða of
mikið. Ef lokið er hert of mikið getur það skemmt
dæluhlífina. Ef rafhlöðulokið er ekki hert nægilega
mikið nemur dælan ekki að búið sé að skipta um
rafhlöðu. Snúðu rafhlöðulokinu réttsælis þar til raufin
á lokinu er lárétt, eins og sýnt er á myndinni til hægri.

Hjálparsími
Medtronic
Diabetes
erlendis

Raðnúmer og
gerðarnúmer
dælu
Þú gætir þurft
að gefa upp
þetta númer
ef þú hringir í
hjálparsímann.

Þegar rafhlaðan hefur verið sett í með réttum hætti
kveikir dælan á sér og uppsetningaraðstoð (Startup
Wizard) hefst. Til að velja tungumál, tímasnið,
tíma og dagsetningu skaltu fylgja leiðbeiningum í
uppsetningaraðstoðinni nákvæmlega.
Veldu tungumál.
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KAFLI 2: HEIMASKJÁR

Tákn fyrir hljóð: Sýnir þá hljóðstillingu sem er virk:
hljóð , titringur
, eða hljóð og titringur
.

Nú ert þú á heimaskjánum. Heimaskjárinn er upphafspunkturinn þinn.
Eftirfarandi upplýsingar koma fram á heimaskjánum.
Stöðustika: sýnir
stöðu dælunnar með
einföldum hætti

Klukka

Blóðsykur: sýnir
blóðsykurmælingu sem tekin
var á síðustu 12 mínútum.
Virkt insúlín: sýnir
insúlín sem er enn virkt
frá síðustu stöku skömmtum
sem voru gefnir

STÖÐUTÁKN
Stöðutáknin geta gefið þér upplýsingar um stöðu dælunnar með skjótum og
einföldum hætti. Við notkun dælunnar munt þú sjá eftirfarandi tákn:
RAFHLÖÐUTÁKN
Litur og fylling rafhlöðutáknsins gefur til kynna hleðslustig rafhlöðunnar í dælunni.
Þegar rafhlaðan er full er táknið alveg grænt .
Eftir því sem hleðslan minnkar á rafhlöðunni breytist táknið úr því að vera alveg
grænt, eins og hér er sýnt
.
Þegar lítil hleðsla er eftir á rafhlöðunni sýnir táknið eina rauða stiku . Þegar táknið er
alveg svart með rauðum útlínum verður þú strax að skipta um rafhlöðu.
TÁKN FYRIR FORÐAHYLKI:
Forðahylkið er um það bil 85%–100% fullt.
Forðahylkið er um það bil 71%–84% fullt.

ATHUGIÐ: Sú staða getur komið upp að þú þurfir nánari upplýsingar um stöðu dælunnar
heldur en stöðutáknin gefa til kynna. Til dæmis getur táknið fyrir forðahylki gefið til kynna að
lítið insúlín sé eftir í forðahylkinu, en þú gætir þurft að vita nákvæmlega hve margar einingar
eru eftir. Nánari upplýsingar er að finna í stöðuskjámyndum, í Menu options á síðu 16.

AÐ TAKA DÆLU ÚR LÁS
Þegar slökkt hefur verið á baklýsingunni í nokkrar mínútur
fer dælan í hvíldarstillingu og læsist. Þegar þú tekur
dæluna úr hvíldarstillingu þarft þú að taka hana úr lás áður
en þú getur opnað valmyndina. Ýttu á hnappinn sem er
auðkenndur til að taka dæluna úr lás. Þannig staðfestir þú
að þú ert að lesa af skjánum og hefur ekki ýtt á hnappana
fyrir slysni.
Ef þú ýtir á rangan hnapp birtast skilaboð á skjánum um að reyna aftur.
Ef þú ýtir á hnappinn „til baka“

ferð þú á heimaskjáinn.

Þú getur haldið niðri hnappinum
ef þú vilt setja dæluna í hvíldarstillingu og
læsa henni þegar þú þarft ekki að nota neinar skipanir. Það getur einnig aukið
endingartíma rafhlöðunnar.

BAKLÝSING
Þegar þú ert ekki að ýta á hnappa á dælunni slekkur baklýsingin fljótlega á sér. Dælan
er enn í gangi, hún er aðeins í rafhlöðusparnaðarstillingu. Ýttu á hvaða hnapp sem er
til að kveikja aftur á skjánum.

Forðahylkið er um það bil 57%–70% fullt.
Forðahylkið er um það bil 43%–56% fullt.
Forðahylkið er um það bil 29%–42% fullt.
Forðahylkið er um það bil 15%–28% fullt.
Forðahylkið er um það bil 1%–14% fullt.
Óljóst er hve mikið magn er eftir í forðahylkinu.
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KAFLI 3: VALMYND
Á aðalvalmyndinni eru sjö atriði. Hvert valmyndaratriði inniheldur þá eiginleika og
aðgerðir sem tengjast viðkomandi valmyndaratriði.
Þegar þú ert á heimaskjánum skaltu ýta á

til að fara í valmyndina.

FLETTISTIKA
Þegar skjár eða valmynd
hefur meira en sex línur
birtist flettistika hægra
megin á skjánum. Ýttu á
til að sjá fleiri línur.

VALKOSTIR VALMYNDAR

AUDIO
OPTIONS
(VALKOSTIR
FYRIR
HLJÓÐ)

Gerir þér kleift að velja hvort upplýsingar um viðvaranir
og tilkynningar birtast með hljóðmerki, titringi eða hvoru
tveggja. Hér getur þú einnig breytt hljóðstyrknum og farið í
skjámyndina „Alert Silence“ (þagga niður í viðvörunum).

STATUS
(STAÐA)

Stöðuskjáir sýna þér upplýsingar um stöðu sjálfvirkrar
stillingar; tilkynningar sem þú hefur fengið undanfarinn
sólarhring; Quick Status (fljótlegt yfirlit), þar á meðal síðasti
staki skammtur, síðasta blóðsykurskráning, núverandi
grunnskammtur, áætlað magn sem eftir er í forðahylki, og
áætluð staða rafhlöðu; staða dælu, þar á meðal áætlað magn
sem eftir er í forðahylki, hvenær það var tekið í notkun, hve
mikill tími er eftir og raðnúmer dælunnar; staða sykurnema,
þar á meðal síðasta kvörðun og hvenær framkvæma skal
næstu kvörðun; og yfirlit yfir stillingar, meðal annars núverandi
stillingar dælunnar.

SUSPEND
DELIVERY
(INSÚLÍNGJÖF
STÖÐVUÐ)

Gerir þér kleift að stöðva alla insúlíngjöf. Þessi valkostur er
yfirleitt notaður þegar þú þarft að aftengja þig dælunni, til
dæmis fyrir sund eða bað.

OPTIONS
(VALKOSTIR)

Gerir þér kleift að velja SmartGuard™, History (ferill),
Reservoir & Tubing (forðahylki og slanga), Delivery Settings
(stillingar insúlíngjafar), Event Markers (skráning atburða),
Reminders (áminningar) og að fara í valmyndina Utilities
(almennar stillingar).

UTILITIES
(ALMENNAR
STILLINGAR)

Gerir þér kleift að velja Sensor Settings (stillingar sykurnema),
Airplane Mode (flugstilling), Display Options (skjávalkostir),
Time & Date (tími og dagsetning), Remote Bolus (fjarstýrður
skammtur), Block (læsing), Self Test (sjálfsprófun), Manage
Settings (stillingaumsjón), Sensor Demo (sýniútgáfa
sykurnema), Device Options (valkostir tækis), og Language
(tungumál).

Hér sérðu stutta samantekt á þeim upplýsingum sem hvert valmyndaratriði fyrir
sig inniheldur.
BOLUS
(STAKUR
SKAMMTUR)
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Gerir þér kleift að velja á milli „Bolus Wizard™“ (reikniformúla),
„Manual Bolus“ (handstýrður stakur skammtur) eða „Preset
Bolus“ (forstilltur stakur skammtur). Hér getur þú einnig opnað
stillingar insúlíngjafar.

ENTER BG
(SLÁ INN
BLÓÐSYKUR)

Þú getur slegið gildi blóðsykurmælingar inn handvirkt úr þessari
skjámynd.

BASAL
(GRUNNSKAMMTUR)

Gerir þér kleift að skipta yfir í tímabundinn grunnskammt eða
forstilltan tímabundinn grunnskammt, eða breyta yfir í annað
grunnskammtamynstur. Hér getur þú einnig opnað stillingar
insúlíngjafar.

ATHUGIÐ: Þú munt ekki nota alla þessa valkosti strax. Við munum einbeita okkur að
þeim sem þú þarft að nota til að byrja með.
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STILLINGU

AÐALVALMYND Í HANDVIRKRI
STILLINGU
(DÆLA EINGÖNGU EÐA MEÐ SAMFELLDRI
SYKURNEMAMÆLINGU)

Ýttu á

AÐ HEFJA NOTKUN I VALMYND Í HANDVIRKRI STILLINGU

Bolus (stakur skammtur)
Bolus Wizard
Manual Bolus
Preset Bolus
Delivery Settings

Enter BG (slá inn blóðsykur)
BG Entry

Audio Options (valkostir
fyrir hljóð)

Status (staða)
Auto Mode Readiness
Notifications
Quick Status
Pump
Sensor
Settings Review

Alert Silence Options
►► High Alerts Only
►► High & Low Alerts
►► All Sensor Alerts
►► Duration
Audio (On/Off)
Vibrate (On/Off)
Volume (-/+)

Basal (grunnskammtur)
Temp Basal
Preset Temp
Basal Patterns
Delivery Settings

Suspend Delivery
(insúlíngjöf stöðvuð)

Options (valkostir)
SmartGuard™
History

LEIÐSÖGN

Reservoir & Tubing
Delivery Settings
Event Markers

Ýttu á
úr hvaða skjámynd sem er til að opna valmyndina.
Ýttu á
og
til að fletta gegnum valmyndaratriðin.
Ýttu á
á atriðinu sem þú hefur valið til að opna það.
Ef meiri texti er í boði birtist flettistika á viðkomandi valmynd.
Ýttu á
til að fletta niður og sjá fleiri atriði.
Ýttu á
til að fletta aftur upp.
Ýttu á
til að fara til baka í síðustu skjámynd. Haltu
niðri til að fara til baka í heimaskjá.
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Reminders
Utilities
►► Sensor Settings
►► Airplane Mode
►► Display Options
►► Time & Date
►► Remote Bolus
►► Block
►► Self Test
►► Manage Settings
►► Sensor Demo
►► Device Options
►► Language
19
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AÐALVALMYND Í SJÁLFVIRKRI
SMARTGUARDTM-STILLINGU

Ýttu á

LEIÐSÖGN
Ýttu á
úr hvaða skjámynd sem er til að opna valmyndina.
Ýttu á
og
til að fletta gegnum valmyndaratriðin.
Ýttu á
á atriðinu sem þú hefur valið til að opna það.
Ef meiri texti er í boði birtist flettistika á viðkomandi valmynd.
Ýttu á
til að fletta niður og sjá fleiri atriði.
Ýttu á
til að fletta aftur upp.
Ýttu á
til að fara til baka í síðustu skjámynd. Haltu
niðri til að fara til baka í heimaskjá.
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Bolus (stakur skammtur)
BG
Carbs

Enter BG (slá inn blóðsykur)

Audio Options (valkostir
fyrir hljóð)

Status (staða)
Auto Mode Readiness
Notifications
Quick Status
Pump
Sensor
Settings Review

Alert Silence Options
►► High Alerts Only
►► High & Low Alerts
►► All Sensor Alerts
►► Duration
Audio (On/Off)
Vibrate (On/Off)
Volume (-/+)

BG Entry

Temp Target (tímabundinn
grunnur)
Duration
Cancel Temp Target

Suspend Delivery
(insúlíngjöf stöðvuð)

Options (valkostir)
SmartGuard™
History
Reservoir & Tubing
Delivery Setting
Event Markers
Reminders
Utilities
►► Sensor Settings
►► Airplane Mode
►► Display Options
►► Time & Date
►► Remote Bolus
►► Block
►► Self Test
►► Manage Settings
►► Sensor Demo
►► Device Options
►► Language
21
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KAFLI 4: AÐALVALMYND – NÁNARI UPPLÝSINGAR
Nú ert þú tilbúin(n) að stilla ákveðna grunneiginleika í valmyndinni.

STAÐA
Af og til þarftu að fá nánari upplýsingar um stöðu dælunnar.
Til dæmis getur stöðutáknið á heimaskjánum gefið til kynna að lítið insúlín
sé eftir í forðahylkinu, en þú gætir þurft að vita nákvæmlega hve margar
einingar eru eftir. Þessar upplýsingar má finna í stöðuskjámyndum.

VALKOSTIR FYRIR HLJÓÐ
Þú notar Audio Options (valkosti fyrir hljóð) til að stilla dæluna þannig að hún gefi frá
sér hljóð (Audio), titri (Vibrate) eða hvort tveggja í senn (Audio and Vibrate). Ef þú
velur Audio (hljóð) eða Audio and Vibrate (hljóð og titringur) geturðu einnig aukið eða
lækkað hljóðstyrkinn.

1

2

Táknið sem hér er sýnt birtist á
heimaskjánum.

Þegar þú ert á heimaskjánum
ýtir þú á .

1) Ýttu á til að auðkenna Status
(stöðu).
2) Ýttu á

Birtist á skjá þegar
valkostur hefur
verið valinn.

til að velja Status (stöðu).

3

ATHUGIÐ: Hægt er að hafa bæði Audio (hljóð) og Vibrate (titring) virkt á sama tíma.

 ttu á til að auðkenna
Ý
atriðið sem þú vilt
skoða og ýttu á .

SKJÁVALKOSTIR
Display Options (skjávalkostir) gera þér kleift að stilla birtustig skjásins á dælunni.
Hér er einnig hægt að stilla þann tíma sem dælan er í gangi áður en hún fer í
orkusparnaðarstillingu.
Til að breyta Display Options (skjávalkostum) úr heimaskjánum skaltu velja Options
> Utilities > Display Options (valkostir > almennar stillingar > skjávalkostir).
VISSIR ÞÚ AÐ ...? Auto (sjálfvirk stilling) stillir sjálfkrafa birtustig skjásins þannig að
það henti umhverfinu hverju sinni. Þegar þú færð dæluna þína fyrst er hún stillt á Auto
(sjálfvirka stillingu).
22
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Hér getur þú séð þær stöðuupplýsingar sem hægt er að skoða þegar viðkomandi
valmyndaratriði er valið:

Grunninsúlín er gefið allan sólarhringinn til að mæta insúlínþörfum
milli máltíða og að næturlagi.
Sýnir skilaboð og upplýsingar sem láta þig vita hvort öruggt er
fyrir þig að fara í sjálfvirka SmartGuard™-stillingu.

NOTIFICATIONS
(TILKYNNINGAR)

Sýnir heiti og tímasetningar viðvörunarmerkja, hættuboða,
skilaboða og áminninga sem þú hefur fengið síðastliðinn
sólarhring. Hægt er að sjá eldri viðvörunarmerki og hættuboð
með því að fara í Utilities (almennar stillingar) og velja History
(ferill).

QUICK STATUS
(FLJÓTLEGT
YFIRLIT)

Sýnir nýjustu dæluupplýsingar, þar á meðal síðasta staka
skammt sem var gefinn, síðustu blóðsykurmælingu og
núverandi grunnskammt.

PUMP (DÆLA)

Sýnir nákvæmar upplýsingar um dæluna, þar á meðal hvenær
síðast var skipt um forðahylki og fjölda eininga sem eru eftir í
forðahylkinu.

SETTINGS
REVIEW (YFIRLIT
YFIR STILLINGAR)

Sýnir nákvæmar upplýsingar um sykurnemann, þar á meðal
hvenær þarf að kvarða hann næst, líftíma sykurnemans og
rafhlöðustöðu sendisins.
ATHUGIÐ: Þessar upplýsingar eru aðeins tiltækar
eftir að kveikt hefur verið eiginleika fyrir sykurnema.

Sýnir núverandi stillingar
dælunnar.

ATHUGIÐ: Þú getur farið aftur í fyrri skjámynd með því að ýta á
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Dælan gefur grunnskammt af
insúlíni með því að gefa lítið magn af
stuttvirkandi insúlíni samfellt allan
sólarhringinn. Með þessu er hægt að
auka og minnka insúlínskammt eins og
líkaminn þarf á að halda.

Það þarf að forrita magn grunninsúlíns
í dæluna. Það er gert með því að
setja upp grunnskammtamynstur.
Grunnskammtamynstur samanstendur
af grunnskammti insúlíns sem gefinn
er ýmist með jöfnum eða breytilegum
hraða yfir sólarhringinn.

Þegar þú byrjar að nota insúlíndælu er líklegt að þú þurfir grunnskammt sem gefinn
er með breytilegum hraða yfir sólarhringinn, til að mæta þörfum líkamans fyrir insúlín.
Til dæmis getur grunnskammtamynstrið litið svona út hjá þér:

1.000
U/hr

AUTO MODE
READINESS
(STAÐA
SJÁLFVIRKRAR
STILLINGAR)

SENSOR
(SYKURNEMI)

KAFLI 5: GRUNNSKAMMTAMYNSTUR

0.500

00:00 – 03:00

0.700 U/hr

00:00

03:00 – 08:00

0.800 U/hr

06:00

08:00-15:00

0.650 U/hr

12:00
24 Hours

15:00-19:00

0.550 U/hr

19:00-24:00

0.600 U/hr

18:00

24:00

Í þessu dæmi inniheldur grunnskammtamynstrið fimm mismunandi
grunnskammtastillingar yfir sólarhringinn.
ATHUGIÐ: Grunnskammtarnir sem sýndir eru hér er bara til skýringar –
grunnstillingarnar kunna að verða öðruvísi hjá þér.

.
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UPPSETNING GRUNNSKAMMTAMYNSTURS – AÐ STILLA FLEIRI
EN EINN GRUNNSKAMMT
MIKILVÆGT: Hér eru nokkur dæmi um grunnskammta sem þú skalt æfa þig að
stilla inn meðan þú ert að læra á dæluna. Heilbrigðisstarfsfólk stillir síðan þann
grunnskammt sem hentar þér, í samráði við þig. Þú mátt ekki nota þessi æfingadæmi
til að stilla grunnskammt í eigin meðferð. Ef þú notar þessar stillingar er hugsanlegt
að þú fáir annaðhvort of mikið eða of lítið insúlín, sem aftur getur valdið
blóðsykurlækkun eða blóðsykurhækkun.

AÐ HEFJA NOTKUN I GRUNNSKAMMTAMYNSTUR

5

Ýttu á þar til 0.700 U/hr (0,700 ein./klst.) hefur
verið valið og ýttu á .
6

1

Eins og sjá má ert þú sjálfkrafa
beðin(n) að setja inn lokatíma
næsta grunnskammts. Þessum
grunnskammti þarf að ljúka kl.
08:00, og það þarf að breyta
skammtinum í 0.800 U/hr
(0,800 ein./klst.).

7

2

Á heimaskjánum skaltu
ýta á .

Veldu Basal 1 > Options > Edit
(grunnskammtur 1 > valkostir > breyta).

Veldu Basal > Delivery
Settings > Basal Pattern Setup
(grunnskammtur > stillingar
insúlíngjafar > uppsetning
grunnskammtamynsturs).

 reyttu End (lokatíma) í 08:00 og
B
grunnskammti í 0.800 U/hr (0,800
ein./klst.) með og ýttu á .Nú
getur þú sett inn næsta lokatíma.

Endurtaktu skref 3 til 6 til að setja inn
næstu þrjú tímabil og grunnskammt.
Á síðasta tímabilinu þarftu að setja inn
24:00 sem lokatíma til að klára heilar 24
klukkustundir.
Veldu Done (lokið).

8

Staðfestu að Basal 1 (grunnskammtur 1)
hafi verið færður rétt inn. Ýttu á til að
skoða alla grunnskammta.

ATHUGIÐ: Þú getur einnig opnað Delivery Settings (stillingar insúlíngjafar) úr
valmyndinni Options (valkostir).
9

3

4

Ef ENGU þarf að breyta:
Veldu Save (vista).
Ýttu á á
tímaeiningunni. End
(lokatími) blikkar.
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10
Þetta
grunnskammtamynstur
gefur 15,85
einingar á 24
klukkustundum.

Ef þú þarft að breyta:
Ýttu á .
Ýttu á og .
Endurtaktu skref 7 til 9.

11

Veldu
Save
(vista).

Ýttu á til að breyta lokatíma
í 03:00 og ýttu á .
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TÍMABUNDINN GRUNNSKAMMTUR

4

5

Þessi eiginleiki gerir þér kleift að auka eða draga samstundis úr grunninsúlínskammti
í ákveðinn tíma, sem þú stillir. Þessi eiginleiki er oft notaður í tengslum við líkamsrækt
og veikindadaga.
Hægt er að stilla tímabundinn grunnskammt með tvennum hætti:
■■

■■

Hlutfall: gefur ákveðið hlutfall af núgildandi grunnskammti.
Hraði: gefur það magn sem þú slærð inn.

Með tímabundnum grunnskammti er hægt að gefa meira eða minna insúlín
en undirliggjandi grunnskammtur segir til um. Hægt er að stilla tímabundinn
grunnskammt í 30 mínútna skrefum upp í að hámarki 24 klukkustundir.

AÐ STILLA TÍMABUNDINN GRUNNSKAMMT

 heimaskjánum sést borði sem
Á
á stendur „Temp Basal“ sem
gefur til kynna að tímabundinn
grunnskammtur er virkur.

Veldu Cancel Temp Basal (afturkalla
tímabundinn grunnskammt) úr
valmyndinni til að sjá nánari upplýsingar
um virka grunnskammtinn.

Þegar lokið hefur verið við gjöf tímabundins grunnskammts fer grunnskammturinn á
ný í þá stillingu sem valin hefur verið fyrir hefðbundinn grunnskammt.

Þetta dæmi sýnir hvernig tímabundinn grunnskammtur er stilltur þannig að hann
gefi 80% af undirliggjandi grunnskammti næstu tvær klukkustundirnar.
1

TÍMABUNDINN GRUNNSKAMMTUR AFTURKALLAÐUR

2

Ef þú þarft að virkja hefðbundinn grunnskammt áður en lokið hefur verið við
tímabundinn grunnskammt getur þú afturkallað tímabundna grunnskammtinn.
1

 ttu á .
Ý
Veldu Basal (grunnskammtur).
Veldu Temp Basal (tímabundinn
grunnskammtur).

Ýttu á til að stilla
tímalengd og ýttu á
Veldu Next (áfram).

3

.

ATHUGIÐ: Ef þú vilt nota Rate
(hraði) skaltu ýta á
til að velja
það og ýttu svo á
. Þá getur
þú slegið inn einingafjölda á
klukkustund (U/hr) sem þú vilt að
dælan gefi.

Veldu Percent (hlutfall).
Ýttu á eða til að slá inn það hlutfall af
undirliggjandi grunnskammti sem þú óskar
eftir að fá og ýttu svo á .
Veldu Begin (byrja).
28

2

Ýttu á

.

Veldu Cancel Temp Basal
(afturkalla tímabundinn
grunnskammt).

Hér sérð þú nákvæmari upplýsingar um
tímabundna grunnskammtinn. Veldu
Cancel Temp Basal (afturkalla tímabundinn
grunnskammt).
Ef þú ákveður að afturkalla ekki tímabundna
grunnskammtinn skaltu ýta á .
Taktu eftir að heimaskjárinn sýnir nú ekki
lengur borðann „Temp Basal“.

29

AÐ HEFJA NOTKUN I INSÚLÍNGJÖF STÖÐVUÐ

INSÚLÍNGJÖF STÖÐVUÐ
Mundu að dælan gefur þér grunninsúlín allan sólarhringinn. Stundum þarftu að geta
gert hlé á insúlíngjöfinni, eða stöðvað hana og aftengt þig frá dælunni. Þetta er gert
með því að velja handvirkt Suspend Delivery (stöðva insúlíngjöf). Með því að nota
Suspend Delivery (stöðva insúlíngjöf) stöðvar þú alla insúlíngjöf. Oft er þörf á þessari
aðgerð í tengslum við sundferðir og böðun. Innrennslissett eru hönnuð þannig að
auðvelt er fyrir þig að aftengja þig frá dælunni og skilja hana eftir á öruggum stað.
Heilbrigðisstarfsfólk getur aðstoðað þig við að setja upp áætlun um
blóðsykurmælingar og hugsanlega gjöf stakra skammta til að leiðrétta blóðsykur
þegar þú aftengir þig frá dælunni og tengist henni á ný.

TIL AÐ STÖÐVA INSÚLÍNGJÖF HANDVIRKT:
Veldu Suspend Delivery (stöðva insúlíngjöf)
úr valmyndinni. Ýttu á og veldu Yes (já).
Taktu eftir því að heimaskjárinn hefur breyst.
Til að virkja aftur grunninsúlíngjöf skaltu velja
Resume Delivery (halda áfram með insúlíngjöf) úr
valmyndinni og velja síðan Yes (já) til að halda
áfram insúlíngjöf.

VARNAÐARORÐ: Þegar insúlíngjöf er virkjuð aftur eftir að hún hefur
verið stöðvuð hefst grunninsúlíngjöf á ný. Dælan mun ekki gefa það
grunninsúlín sem þú misstir af meðan insúlíngjöf var stöðvuð.
Ef þú stöðvar insúlíngjöf handvirkt meðan verið er að gefa stakan
skammt stöðvast gjöf staka skammtsins. Þegar þú virkjar insúlíngjöf á
ný verður það sem eftir var af staka skammtinum ekki gefið.
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KAFLI 6: GJÖF STAKRA SKAMMTA
Tvær ástæður eru fyrir því að stakir skammtar eru gefnir: Þegar verið er að borða
matvæli sem innihalda kolvetni, og til að leiðrétta blóðsykur sem er yfir markgildum.
Þú munt oft nýta dæluna til að gefa þér stakan skammt. Í stað þess að gefa þér
insúlínsprautur við máltíðir eða milli mála þegar blóðsykur er of hár getur þú nú
forritað dæluna til að gefa þér staka skammta. Þú getur gefið mjög nákvæma staka
skammta með dælunni.

BOLUS WIZARD™
Það getur verið krefjandi að reikna út hversu mikið insúlín þarf að gefa í stökum
skömmtum. Þegar þú notar Bolus Wizard™-eiginleikann þarftu einungis að slá inn
blóðsykurinn þinn eins og hann er á þeim tímapunkti og það magn kolvetna sem þú
ert að fara að neyta.
Þegar þú gerir það notar Bolus Wizard™-eiginleikinn ákveðnar stillingar sem
heilbrigðisstarfsfólk hefur sett upp, til að áætla viðeigandi stakan skammt. Þessar
stillingar hafa verið settar inn með hliðsjón af þínum þörfum. Þú getur því notað
þær til að reikna nákvæmlega þann staka skammt sem þú þarft að fá með tilliti til
blóðsykurs og fæðu. Með þessu er auðveldara fyrir þig að stjórna blóðsykurgildum
þínum.

ATHUGIÐ: Áður en hægt er að nota Bolus Wizard™-eiginleikann þarf
heilbrigðisstarfsfólk að stilla dæluna með hliðsjón af þínum þörfum.
Til að ljúka við uppsetninguna þarf að vita kolvetnahlutfall, næmisþátt, markgildi
blóðsykurs og tíma virks insúlíns. Ef ekki er búið að stilla þetta fyrir þig getur þú æft þig
með æfingastillingunum hér á eftir.
Áður en þú notar Bolus Wizard™-eiginleikann í raun og veru þarftu að vera viss um að
stillingarnar sem henta þér séu virkar.
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AÐ VIRKJA OG STILLA BOLUS WIZARD™-EIGINLEIKANN
1

AÐ NOTA BOLUS WIZARD™-EIGINLEIKANN
Byrjum á því að skoða innskráningarskjámynd Bolus Wizard ™-eiginleikans.

2

Leiðréttingarinsúlín sem þarf
að gefa þegar blóðsykur er yfir
markgildi, eða insúlínskammtur
sem þarf að minnka þegar
blóðsykur er undir markgildum

Núverandi blóðsykur
samkvæmt blóðsykurmæli

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).
Veldu Delivery Settings
(stillingar insúlíngjafar).
Veldu Bolus Estimate Setup
(uppsetning áætlaðs staks
skammts).
Veldu Bolus Wizard
(reikniformúla) til að kveikja á
Bolus Wizard-eiginleikanum.
3

til að lesa áfram og veldu svo Next (áfram).

Insulin Sensitivity
Factor (insúlínnæmni)

Insúlín sem þarf vegna kolvetna
Áætlaður stakur skammtur sem
skal gefa

ATHUGIÐ: Stakir skammtar sem sýndir eru á myndinni eru einungis til skýringar –
stillingar þínar og niðurstöður útreikninga munu líta öðruvísi út.

BG Target (markgildi
blóðsykurs)

Active Insulin Time
(tími virks insúlíns)

AÐ NOTA BOLUS WIZARD™-EIGINLEIKANN – DÆMI: STAKUR
SKAMMTUR VEGNA MÁLTÍÐAR OG TIL LEIÐRÉTTINGAR
Ef þú hefur mælt blóðsykurinn
með samhæfum Ascensia-mæli
er niðurstaða mælingarinnar þegar
á skjánum.
1

Active Ins. adjust. (leiðrétting
vegna virks insúlíns) er
virkt insúlín úr fyrri stökum
skömmtum sem er dregið frá
leiðréttingarskammtinum.
2

Veldu Save (vista). UPPSETNINGU BOLUS WIZARD™ ER NÚ LOKIÐ.
Ýttu á .
Veldu Bolus (stakur skammtur).
Veldu Bolus Wizard
(reikniformúla).
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Magn virks insúlíns sem dregið
er frá

Kolvetnainntaka í grömmum

 ylgdu leiðbeiningunum til að setja inn eftirfarandi stillingar: Carb Ratio
F
(kolvetnahlutfall), Insulin Sensitivity Factor (insúlínnæmni), BG Target
(markgildi blóðsykurs) og Active Insulin Time (tími virks insúlíns). Hver
stilling felur í sér stutta lýsingu: Þú þarft að velja Next (áfram) og slá inn
umbeðin gögn.

Carb Ratio
(kolvetnahlutfall)

4

Ýttu á

Magn insúlíns sem skal draga
frá leiðréttingarskammti
samkvæmt virka insúlíninu sem
Bolus WizardTM reiknar út.

1. F
 yrst þarftu að mæla blóðsykurinn
og setja gildið inn.
2. S
 íðan setur þú inn þau kolvetni sem
þú ætlar að borða, í grömmum.
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AÐ GEFA HANDSTÝRÐAN STAKAN SKAMMT

4

Þegar þú gefur þér handstýrðan stakan skammt færir þú einfaldlega inn það magn
insúlíns sem þú telur að þú þurfir að fá í stökum skammti með hliðsjón af kolvetnunum
sem þú ert að borða, eða til að lækka of háan blóðsykur.
Veldu Next (áfram).

MIKILVÆGT: Gættu þess að vera EKKI tengd(ur) við dæluna meðan þú ert að æfa
þig í að gefa þér staka skammta.

Veldu Deliver Bolus (gefa stakan skammt).

1

2

5
ATHUGIÐ: Blóðsykurgildið sem fært er inn er
sýnilegt á heimaskjánum í 12 mínútur.

Stundum kunna að koma upp aðstæður þar sem þú færir inn annaðhvort
blóðsykurgildi eða kolvetni. Til dæmis myndirðu færa inn:
■■

■■

aðeins grömm af kolvetnum ef máltíð er lokið en þú færð þér viðbótar
kolvetni

3

aðeins blóðsykurgildi ef þú mælir þig tveimur klukkustundum eftir máltíð til að
sjá hvort þú þarft að fá stakan leiðréttingarskammt.
ATHUGIÐ: Þegar þú færir inn blóðsykurgildi sem eru lægri en 3,9 mmól/l eða
hærri en 13,9 mmól/l færðu skilaboð sem minna þig á að grípa til aðgerða eins og
heilbrigðisstarfsfólk hefur ráðlagt.

VARNAÐARORÐ: Þú skalt ekki nota Bolus Wizard™-eiginleikann til
að reikna út stakan skammt í ákveðinn tíma eftir að þú hefur gefið þér
insúlín handvirkt með sprautu eða penna. Handvirkar inndælingar
reiknast ekki með í útreikningum á virku insúlíni. Í slíkum tilvikum gæti
Bolus Wizard™-eiginleikinn sagt þér að gefa þér meira insúlín en þú átt
að fá. Of mikið insúlín getur valdið blóðsykurlækkun. Ráðfærðu þig við
heilbrigðisstarfsfólk um hve lengi þú þarft að bíða frá því að þú gefur
þér insúlín handvirkt þangað til þú getur nýtt þér útreikning á virku
insúlíni með Bolus Wizard™-eiginleikanum.
34

Ýttu á til að opna valmyndina.
Veldu Bolus (stakur skammtur).
Veldu Manual Bolus (handstýrður
stakur skammtur).
Ýttu á upp í 1.0 u (1,0 ein.) og ýttu á

Veldu Deliver Bolus (gefa stakan skammt).

.
4

Meðan verið er
að gefa staka
skammtinn sýnir
heimaskjárinn
magnið.

Staðfesting birtist á að gjöf staks
skammts sé hafin.
5

Þegar staki skammturinn hefur
verið gefinn fer dælan til baka í
venjulegan heimaskjá.

ATHUGIÐ: Taktu eftir að Active Insulin
(virkt insúlín) er sýnt. Virkt insúlín er
insúlín úr stökum skömmtum sem hefur
enn virkni við að lækka blóðsykurgildi.
Í hvert sinn sem þú gefur þér stakan
skammt er honum bætt við virka
insúlínið sem er til staðar. Þetta magn
minnkar smám saman. Þú lærir meira
um virkt insúlín meðan á þjálfuninni
stendur.
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AÐ STÖÐVA STAKAN SKAMMT SEM BYRJAÐ HEFUR VERIÐ AÐ GEFA
1

Ýttu á

Stundum getur verið að þú þurfir að sjá hvenær þú fékkst síðast stakan skammt
eða hversu stór hann var. Þú getur séð síðasta staka skammt sem gefinn var á
skjámyndinni Quick Status (fljótlegt yfirlit).
Á heimaskjánum skaltu ýta á , velja Status > Quick Status (staða > fljótlegt yfirlit)
og ýta á .

2

til að opna valmyndina.

Ýttu á

og veldu Yes (já).

Veldu Stop Bolus (stöðva stakan
skammt).

3

SÍÐASTI STAKI SKAMMTUR SKOÐAÐUR

ATHUGIÐ: Skjárinn Bolus Stopped (stakur
skammtur stöðvaður) sýnir hversu mikið af
staka skammtinum var gefið áður en hann var
stöðvaður.

(N) fyrir aftan Last bolus (síðasti staki skammtur)
þýðir að staki skammturinn var gefinn með
hefðbundnum hætti. Það er hægt að gefa stakan
skammt með öðrum hætti, þú lærir það síðar.

AÐ SKOÐA SÖGU STAKRA SKAMMTA
Þú getur séð nokkra staka skammta aftur í tímann í
Menu > Options > History > Daily History (valmynd > valkostir > ferill > daglegur
ferill) og valið daginn sem þú vilt skoða.

Skoðaðu skjámyndina Bolus Stopped (stakur
skammtur stöðvaður) til að sjá hversu mikið af
staka skammtinum var gefið.
Veldu Done (lokið).

ATHUGIÐ: Þú getur ýtt á
og
örvarnar til að fara milli daga. Þú getur einnig séð
nánari upplýsingar með því að ýta á
á sérhverju atriði sem er á skjánum.
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KAFLI 7: AÐ NOTA CONTOUR® NEXT LINK 2.4 MÆLINN
Contour® Next LINK 2.4 mælirinn er eini blóðsykurmælirinn sem getur átt í
þráðlausum samskiptum við MiniMed™ 670G-insúlíndæluna. Með því að senda
blóðsykurmælingarnar beint í dæluna getur verið auðveldara að hafa góða stjórn
á sykursýkinni. Þetta er sérstaklega gagnlegt þegar þú notar Bolus Wizard™eiginleikann og skráningu atburða.

AÐ TENGJA DÆLUNA OG MÆLINN SAMAN
1

2

Hér er skýringarmynd af mælinum:
aflhnappur og valmyndarhnappur

rauf fyrir
blóðsykurstrimil* og ljós

5.2

USB-tengi

mmol
L

skjár

lok fyrir USB-tengi

valhnappar / hnappar til að fletta fram og til baka

Haltu valmyndarhnappinum inni
þar til kviknar á mælinum.

3

Flettu á rétt tungumál og ýttu á
OK (í lagi). Ýttu á OK (í lagi) til að
staðfesta.
4

Contour® Next LINK 2.4 MÆLIR

AÐ HLAÐA MÆLINN
Í mælinum er endingargóð og endurhlaðanleg rafhlaða. Það er mikilvægt að hlaða
mælinn áður en þú byrjar í dæluþjálfun. Til að hlaða mælinn skaltu gera eftirfarandi:
1) Taktu lokið af til að fá aðgang að USB-tenginu.

Ýttu á OK (í lagi) þegar spurt er
Connect to a MiniMed™ pump?
(tengjast MiniMed-dælu?)
5

Ýttu á OK (í lagi).

6

2) Stingdu USB-tenginu í vegginnstungu eða í tölvu.
3) Það þarf að vera KVEIKT á tölvunni og hún
má ekki vera í óvirkri stillingu, dvala eða
orkusparnaðarstillingu.
4) Mælirinn sýnir „Do Not Test – charging“ (ekki mæla – er að hlaða) í stutta
stund og ljós blikkar við raufina fyrir blóðsykurstrimilinn. Þú getur ekki mælt
blóðsykurinn meðan mælirinn er í hleðslu.
5) Þegar hleðslu er lokið slokknar á ljósinu við raufina fyrir blóðsykurstrimilinn.
Þá má taka mælinn úr sambandi.

Ýttu á Auto Connect (sjálfvirk
samtenging).
Leggðu mælinn niður og
taktu upp dæluna.

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).
Veldu Utilities (almennar stillingar).
Veldu Device Options (valkostir tækis).
Veldu Connect Device (tengja tæki).

Þú tengir mælinn og dæluna saman í dæluþjálfuninni. Nánari upplýsingar um
hvernig nota á mælinn eru í notendahandbók mælisins sem má finna í öskjunni
með mælinum.
* CONTOUR® NEXT LINK 2.4 mælirinn virkar aðeins með CONTOUR®NEXT blóðsykurstrimlum.
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7

Veldu Auto Connect (sjálfvirk
samtenging) á dælunni.

9

Veldu Search (leita) á dælunni.

11
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8

Ýttu á .
Ýttu á .
Veldu Continue (halda áfram).
Leggðu mælinn og dæluna
hlið við hlið.

AÐNOTA
HEFJACONTOUR®
NOTKUN I GJÖF
AÐ HEFJA NOTKUN I AÐ
NEXTSTAKRA
LINK 2.4SKAMMTA
MÆLINN

12

Gakktu úr skugga um að
raðnúmerið á bakhlið dælunnar
passi við raðnúmerið sem nú má
sjá á skjá mælisins.
Veldu Next (áfram) á mælinum.

13

14

Ýttu á Always (alltaf).
Ýttu svo á OK (í lagi).

Veldu Date Format
(dagsetningarsnið) sem óskað er
eftir.

15

16

Ýttu á OK (í lagi).
Ef tími og dagsetning eru ekki
rétt þarftu að breyta því
á dælunni.

Ýttu á Accept (samþykkja) til
að velja Autolog is off (slökkt á
sjálfvirkri skráningu).
Með AutoLog (sjálfvirkri
skráningu) getur þú merkt
niðurstöður mælinga sem
„Before Meal“ (fyrir máltíð), „After
Meal“ (eftir máltíð) eða „Fasting“
(fastandi).

10

Veldu Search (leita) á mælinum.
Leitin getur tekið allt að
2 mínútur.
Gakktu úr skugga um að
raðnúmer tækis (Device SN) sem
birtist á dæluskjánum sé það
sama og á mælinum.
Ef númerin passa saman skaltu
velja Confirm (staðfesta)
á dælunni.
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17

Accept (samþykktu) eða Change
(breyttu) High and Low Alerts*
(viðvaranir um háan og lágan
blóðsykur).

18

Accept (samþykktu) eða Change
(breyttu) Target Range*
(marksvið). Ýttu aftur á Accept
(samþykkja) til að staðfesta.

19

Uppsetningunni er nú lokið og
mælirinn er tilbúinn til notkunar.
* Nánari upplýsingar um þennan eiginleika er að finna í
handbók mælisins.

AÐ HEFJA NOTKUN I KYNNING Á CARELINK™-HUGBÚNAÐINUM

KAFLI 8: KYNNING Á CARELINK™HUGBÚNAÐINUM
CareLink™-hugbúnaðurinn er netforrit sem Medtronic útvegar án endurgjalds.
Þessi hugbúnaður gerir þér kleift að hlaða gögnum úr dælunni og blóðsykurmælinum
upp á öruggt vefsvæði og setja þau upp á formi sem þægilegt er að lesa, bæði sem
texta og á myndrænu formi.
Með þessu fæst gott yfirlit yfir áhrif insúlíns, fæðuinntöku og hreyfingar á
blóðsykurstjórnun.
Með því að skoða þessi gögn má fá upplýsingar um mynstur og stefnu blóðsykurs,
sem aftur auðveldar þér og heilbrigðisstarfsfólki að meta hvort breyta þurfi stillingum
dælunnar.
Þú verður að setja upp persónulegan CareLink™-reikning þannig að þú getir hlaðið
upp gögnum úr dælunni og mælinum á tveggja til þriggja daga fresti.
Þú og heilbrigðisstarfsfólkið getið þá skoðað gögnin og aðlagað stillingar dælunnar
eftir þörfum.
Ef þú ert ekki þegar að nota CareLink™-hugbúnaðinn getur þú sett hann upp á
eftirfarandi hátt:
1) Farðu á https://carelink.minimed.eu.
2) Veldu hnappinn Sign Up Now (skrá mig).
3) Veldu land og tungumál.
4) Lestu notkunarskilmála CareLink™-hugbúnaðarins.
5) Búðu til notandanafn og aðgangsorð, og fylltu inn allar upplýsingar
sem beðið er um.
6) Fylltu inn reCAPTCHA-staðfestinguna neðst á skjánum.
7) Hakaðu í reitinn og smelltu á Submit (senda inn).
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Í dæluþjálfuninni færðu kennslu í notkun CareLinkTM-hugbúnaðarins.
Mælirinn er notaður sem samskiptatæki frá dælu til tölvu þegar þú hleður gögnunum
úr dælunni upp í CareLinkTM-hugbúnaðinn.
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KAFLI 9: AÐ SKIPTA UM FORÐAHYLKI
OG INNRENNSLISSETT
MiniMed™ 670G-dælan notar sömu innrennslissett og forðahylki og eldri Medtronic
Paradigm™-insúlíndælur. Ef þú hefur áður notað Medtronic-dælu kannast þú þegar
við þetta ferli að mestu leyti. Samt sem áður eru nokkur mikilvæg atriði sem hafa
.breyst, og því þarft þú að fylgja neðangreindum skrefum nákvæmlega.
VARNAÐARORÐ: Þú mátt ekki setja forðahylkið í dæluna fyrr en
heilbrigðisstarfsfólk hefur gefið fyrirmæli um slíkt, og þú hefur fengið
viðeigandi þjálfun hjá viðurkenndum leiðbeinanda. Ef þú reynir að gefa
þér insúlín gegnum dæluna áður en þú hefur lokið viðeigandi þjálfun er
hugsanlegt að þú fáir annaðhvort of mikið eða of lítið insúlín, sem aftur
getur valdið blóðsykurlækkun eða blóðsykurhækkun.
VARNAÐARORÐ: Mundu að fjarlægja alltaf forðahylkið og
innrennslissettið áður en þú lætur dæluna spóla til baka.
1

Þvoðu þér um
hendurnar.

2

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).
Veldu Reservoir & Tubing
(forðahylki og slanga).

4

Taktu notaða innrennslissettið af þér
með því að losa plásturinn og toga
settið í átt frá líkamanum.
44

3

Veldu New Reservoir (nýtt
forðahylki).

5

Taktu notaða forðahylkið úr dælunni.
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6

6

Sláðu létt í forðahylkið til að
senda loftbólur upp á við. Ýttu
stimplinum upp til að senda
loftið yfir í hettuglasið.

Veldu Rewind (spóla til baka).
1

FORÐAHYLKIÐ
FYLLT OG ÞAÐ
TENGT VIÐ INNRENNSLISSETTIÐ

2

Stimpilstöng

8

Dragðu stimpilinn
aftur niður til að
fylla forðahylkið af
insúlínmagni sem nægir
fyrir 2–3 daga (ef við á).

Til að koma í veg fyrir að fá
insúlín utan á forðahylkið
skaltu snúa hettuglasinu
aftur við svo það vísi niður.
Haltu utan um millistykkið
og snúðu forðahylkinu
rangsælis til að losa það
frá millistykkinu.

Forðahylki
Sprautustimpill

Millistykki

Fylgdu skrefunum
hér á eftir til að
fylla forðahylkið með
insúlíni og tengja það
við innrennslissettið.

Taktu forðahylkið úr
umbúðunum. Gakktu úr
skugga um að hettuglasið
með insúlíninu sé við
stofuhita til að draga úr
loftbólumyndun.

Dragðu stimpilinn niður
þannig að hann sé á
réttum stað miðað við
það magn insúlíns sem þú
ætlar að fylla á.

Sprautustimpill

Millistykki

3

4

5

Hettuglas
með insúlíni

Strjúktu yfir gúmmíið
á hettuglasinu með
sprittþurrku. Settu
hettuglasið á borðið.
Ýttu bláa millistykkinu
þétt ofan á hettuglasið.

Þrýstu stimplinum niður
og haltu honum niðri.

VARNAÐARORÐ: Ef insúlín eða einhver annar vökvi kemst
inn í slöngutengið geta ventlarnir sem sjá um að dælan fylli
innrennslissettið með réttum hætti stíflast. Slíkt getur valdið því að
þú færð annaðhvort of lítið eða of mikið insúlín, sem aftur getur valdið
blóðsykurhækkun eða blóðsykurlækkun.

Hettuglas með
insúlíni

Sprautustimpill
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7

Haltu þumalfingrinum áfram
á stimplinum og snúðu
hettuglasinu við þannig að það
vísi upp. Slepptu fingrinum
af stimplinum og dragðu
stimpilinn niður til að fylla
forðahylkið af insúlíni.

AÐ TENGJA
FORÐAHYLKIÐ VIÐ INNRENNSLISSETTIÐ
Þú tengir slöngutengið við enda
innrennslissettsins, sem aftur
tengist við áfyllta
forðahylkið.

1

MiniMed™ Mio™ Advance
-innrennslissett
Top
button
Insertion
device

Cannula
housing

Disconnect
cover

Tubing
connector

Raised
arrows
indicating
tubing
direction

Soft
cannula

White
cap for
site connector

Tubing
Site
connector

Taktu innrennslissettið úr umbúðunum. Fjarlægðu bréfið sem
heldur slöngunni saman og losaðu slönguna sundur.
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Tengi

2

3

4

AÐ SETJA
FORÐAHYLKIÐ Í
DÆLUNA
Nú skaltu setja
áfyllt forðahylkið í
hólfið í dælunni.

Ýttu slöngutenginu varlega
ofan á forðahylkið. Snúðu
réttsælis þar til tengið
situr fast á forðahylkinu. Þá
heyrist smellur.

LJÓSIÐ Á
SKJÁNUM GÆTI
HAFA SLOKKNAÐ

Ef þú sérð loftbólur skaltu
slá létt á forðahylkið til að
þær leiti upp á við. Ýttu létt
á stimpilinn til að flytja loftbólurnar yfir í slönguna.

1

Snúðu stimplinum
rangsælis til að losa hann
frá forðahylkinu og taktu
hann frá.

Ýttu á
til að opna
valmyndina. Ef dælan er læst
þarft þú að taka hana úr lás
eftir að þú hefur ýtt á
.

3

Veldu Next (áfram).

Veldu Load Reservoir
(setja forðahylki í) úr
valmyndinni.

Settu forðahylkið í dæluna.
2

2

Ýttu á hvaða hnapp
sem er til að kveikja
aftur á skjánum.

1

3

Snúðu réttsælis þangað til þú
finnur að forðahylkið situr þétt.
AÐ SETJA
FORÐAHYLKI
Í OG FYLLA
SLÖNGU
Fylgdu þessum
skrefum til að
koma forðahylkinu
fyrir og fylla
slönguna.

1

2

Veldu Load (fylla á) og
haltu
niðri.

Veldu Next (áfram) þegar
þú sérð þessa skjámynd.

3

4

Dropar á
enda slöngu

Veldu Fill (fylla) og haltu
áfram niðri þangað til þú sérð
dropa á enda slöngunnar, þá
skaltu sleppa hnappinum.
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Veldu Next (áfram).

Eftir að þú hefur séð
dropa á enda slöngunnar
skaltu ýta á
og velja
Next (áfram).
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AÐ SETJA INNRENNSLISSETTIÐ INN

1

6

Fylgdu næstu
skrefum til að
koma innrennslissettinu fyrir undir
húðinni.

2

AÐ HEFJA NOTKUN I AÐ SKIPTA UM FORÐAHYLKI OG INNRENNSLISSETT

Taktu pappírinn af límhlutanum.
Gættu þess að snerta ekki
límhlutann.
3

7

Festu límsvæðið við
húðina með fingrinum.
Ef límið festist ekki við
húðina skaltu skipta um
innrennslissett.

Haltu nálarhúsinu stöðugu
með fingrinum. Þrýstu
síðan tengistykkinu beint
inn í nálarhúsið þar til þú
heyrir smell.

ATHUGIÐ: Fargaðu innstunguáhaldinu í viðeigandi ílát fyrir oddhvassa hluti í samræmi
við staðbundnar venjur.

Taktu aftengingarhlífina af
innstunguáhaldinu með því að
kreista hliðar aftengingarhlífarinnar
varlega og draga hana síðan frá
innstunguáhaldinu. Geymdu
aftengingarhlífina því þú þarft að
nota hana aftur.

Skyggðu svæðin hér á myndinni sýna
mögulega stungustaði, veldu eitthvert
þessara svæða. Sótthreinsaðu svæðið með
spritti eða öðru sótthreinsandi efni.

4

Togaðu í húðina til að slétta úr henni. Settu
innstunguáhaldið á svæðið þar sem koma á nálinni
fyrir. Upphleyptu örvarnar sýna þér í hvaða átt slangan
á að liggja. Ýttu hnappinum ofan á innstunguáhaldinu
alla leið niður til að koma nálinni fyrir.
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AÐ FYLLA
PLASTLEGGINN

1

2

Næst skaltu fylla
litla plastlegginn
undir húðinni með
insúlíni.
5

Taktu innstunguáhaldið
varlega burt með því að toga
það beint út frá líkamanum.

Veldu Fill (fylla).

ATHUGIÐ: Dælan man hvaða magn var notað
síðast.
Gakktu alltaf úr skugga um að rétt magn hafi
verið stillt inn.
Ef það er rétt skaltu ýta á
þangað til Fill
Now (fylla núna) er auðkennt
og ýta á
.
Ef það er ekki rétt skaltu ýta á
. Breyttu
tölunni í rétt magn og ýttu svo á
.
Veldu síðan Fill Now (fylla núna).

Veldu Fill amount (magn) og
settu inn:
- 0.600 (0,6 ml) ef þú notar
6 mm nál
- 0.900 (0,9 ml) ef þú notar
9 mm nál
Ýttu því næst á .
3

Veldu Fill Now (fylla núna).
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KAFLI 10: VIÐVÖRUNARMERKI OG HÆTTUBOÐ
4

ATHUGIÐ: Ef þú þarft að stöðva
áfyllingu, til dæmis vegna þess að þú
tekur eftir því að heildarmagnið er ekki
rétt, skaltu velja Stop Filling (stöðva
áfyllingu). Þetta ætti ekki að gerast
ef þú hefur gengið úr skugga um að
Fill amount (magn) á fyrri skjámynd
sé rétt.

Dæluskjárinn sýnir insúlínmagnið
eftir því sem plastleggurinn fyllist.

ÞÚ HEFUR NÚ LOKIÐ VIÐ AÐ SKIPTA UM INNRENNSLISSETT!
AÐ AFTENGJA INNRENNSLISSETTIÐ FRÁ LÍKAMANUM
1

2

3

VIÐVÖRUNARMERKI
Viðvörunarmerki benda þér á aðstæður sem kunna að krefjast athygli. Þegar
viðvörunarmerki kemur fram skaltu athuga hvað dælan er að gefa í skyn. Dæmi um
viðvörunarmerki eru meðal annars Low reservoir (lítið magn eftir í forðahylki) eða Low
battery (lítil hleðsla á rafhlöðu).

HÆTTUBOÐ
Þegar hættuboð heyrist er eitthvað sem stöðvar insúlínflæðið. Þú ert ekki að fá insúlín.
Þegar hættuboð heyrist er mikilvægt að þú bregðist strax við. Dæmi um hættuboð
eru meðal annars Insulin flow blocked (stíﬂa í insúlínﬂæði) og Replace battery now
(skipta um rafhlöðu strax).

ÞEGAR VIÐVÖRUNARMERKI EÐA HÆTTUBOÐ Á SÉR STAÐ:

Þegar þú vilt aftengja
innrennslissettið skaltu
halda nálarhúsinu stöðugu
með fingrinum. Kreistu
síðan hliðar tengistykkisins
saman og togaðu það út úr
nálarhúsinu.

Settu hvítu hettuna á
tengistykkið.

Settu aftengingarhlífina
á nálarhúsið. Þrýstu
henni síðan beint inn í
nálarhúsið þar til þú heyrir
smell.

Viðvörunarljós

Hljóðmerki
AÐ TENGJA INNRENNSLISSETTIÐ AFTUR VIÐ LÍKAMANN
1

2

3

Skjár

Taktu hvítu hettuna
af tengistykkinu með
því að kreista hliðar
tengistykkisins saman
og toga hettuna af.
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Gakktu úr skugga um að
ekkert loft sé í slöngunni.
BARA ef loft er í slöngunni:
Fylltu slönguna með insúlíni
þar til dropar koma út, eins
og lýst hefur verið áður.
Gættu þess að ekkert loft
sé eftir í slöngunni.

VIÐVÖRUNARMERKI

HÆTTUBOÐ

Rauða ljósið á dælunni mun blikka
einu sinni, síðan kemur hlé, og þetta
endurtekur sig. Þessi viðvörun heldur
áfram þar til leyst hefur verið úr því sem
olli viðvörunarmerkinu.

Rauða ljósið á dælunni mun blikka tvisvar
sinnum, síðan kemur hlé, og þetta
endurtekur sig. Þessi viðvörun heldur
áfram þar til leyst hefur verið úr því sem
olli hættuboðunum.

Mynstrið sést hér:

Mynstrið sést hér:

Dælan sendir frá sér endurtekið
viðvörunarhljóð, samfelldan tveggja
púlsa titring eða hvort tveggja, allt eftir
því hvaða valkostur fyrir hljóð hefur verið
valinn.

Dælan sendir frá sér endurtekið
viðvörunarhljóð, samfelldan þriggja
púlsa titring eða hvort tveggja, allt eftir
því hvaða valkostur fyrir hljóð hefur verið
valinn.

Dælan sýnir tilkynningu með gulu merki
ásamt leiðbeiningum um hvað þarf að
gera.

Dælan sýnir tilkynningu með rauðu merki
ásamt leiðbeiningum um hvað þarf að
gera.

Haltu nálarhúsinu
stöðugu með
fingrinum. Þrýstu síðan
tengistykkinu beint inn í
nálarhúsið þar til þú heyrir
smell.
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AÐ SINNA OG HREINSA ÚT VIÐVÖRUNARMERKI EÐA HÆTTUBOÐ:
1.	Lestu textann á skjánum til að skilja viðvaranir og hættuboð, og hvernig þú þarft
að bregðast við.
2.	Ýttu á .
3.	Ýttu á
á þeim valkosti sem valinn er.

SMARTGUARDTM-TÆKNIN
SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING
– SMARTGUARDTM (HANDVIRK
STILLING)

Dæmi um hættuboð:

Ýttu á

 iðvörunarmerki: hljóðmynstur/titringsmynstur endurtekur sig á 5 eða 15
V
mínútna fresti (mismunandi eftir viðvörunum) þar til viðvörun hefur verið hreinsuð.
Hættuboð: hljóðmynstur/titringsmynstur endurtekur sig með mínútu millibili í
10 mínútur ef hættuboðin eru ekki hreinsuð. Eftir 10 mínútur fer sírenuhljóð
að heyrast.
MIKILVÆGT: Það er mikilvægt að þú getir brugðist við hættuboðunum Insulin flow
blocked (stífla í insúlínflæði). Þessi hættuboð þýða að insúlínið flæðir ekki gegnum
slönguna eða legginn.
Ef þessi hættuboð koma upp skaltu athuga blóðsykurinn og því næst athuga hvort
innrennslissettið hefur losnað eða brot komið á slöngur.
	Ef þú sérð ekki hvað er að, eða getur ekki skipt strax um slöngusett og forðahylki,
getur þú reynt að velja Resume Basal (halda áfram með grunnskammt). Ef þessi
hættuboð koma aftur fram skaltu fylgja leiðbeiningunum á skjánum. Veldu Rewind
(spóla til baka) og skiptu um forðahylki og innrennslissett.
	Ef þú sérð hvert vandamálið er eða ef forðahylkið hefur tæmst skaltu fylgja
leiðbeiningunum á skjánum. Veldu Rewind (spóla til baka) til að skipta um forðahylki
og innrennslissett.
Þú getur haft samband við þjónustuver ef þú hefur spurningar varðandi dæluna,
viðvörunarmerki eða hættuboð.
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SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING I VELKOMIN(N) Í SAMFELLDA
SYKURNEMAMÆLINGU (HANDVIRK STILLING)

SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING I SYKURNEMAGILDI (SG)
OG BLÓÐSYKURGILDI (BG)

KAFLI 11: VELKOMIN(N) Í SAMFELLDA
SYKURNEMAMEÐFERÐ (HANDVIRK STILLING)

KAFLI 12: SYKURNEMAGILDI SG
OG BLÓÐSYKURGILDI BG

Með samfelldri sykurnemamælingu (CGM) færð þú betri yfirsýn yfir
blóðsykurstjórnun þína en hægt er að fá með hefðbundnu eftirliti með blóðsykri.
Þegar þú notar sykurnema færðu allt að 288 sykurmælingar á sólarhring úr
sykurnemanum á milli þess sem þú mælir blóðsykurinn með hefðbundnum hætti.
CGM-viðvaranir gera þér viðvart ef blóðsykurinn er of hár eða of lágur. Myndrit og
stefnuörvar veita þér skýra sýn á allar blóðsykursveiflur.

Blóðsykurmælirinn mælir sykurinn
sem er í blóðinu. Sykurneminn mælir
sykurinn sem er í vökvanum umhverfis
frumurnar í vefjunum, svokölluðum
millifrumuvökva.

MiniMed™ 670G-dælan er með SmartGuard™-tækni, en þessi tækni er sú nýjasta
í stjórnun sykursýki. Með SmartGuard™ er insúlíngjöf úr dælu sjálfkrafa aðlöguð
með hliðsjón af blóðsykurmælingum sem fengnar eru með sykurnema. Hægt er að
nota SmartGuard™ í tveimur stillingum: Handvirkri stillingu eða sjálfvirkri stillingu. Í
þessum kafla lærir þú að nota samfellda sykurnemamælingu og SmartGuard™ lága
stjórnun í handvirkri stillingu. Í hlutanum SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING
lærir þú um sjálfvirka SmartGuard™-stillingu.

Húð
Sendir

Sykurnemi

Fyrsta skrefið í notkun samfelldrar sykurnemamælingar er að öðlast skilning á þeim
búnaði sem er í CGM-kerfinu.

Fruma

CGM-KERFIÐ INNIHELDUR ÞRJÁ LYKILÞÆTTI:
1 SENDIR*

 uardian™ Link 3-sendirinn tengist sykurnemanum og
G
sendir blóðsykurmælingar úr honum í insúlíndæluna.

2 SYKURNEMI 	Guardian™ Sensor 3-sykurneminn mælir sykur í

millifrumuvökvanum.

Sykur

Millifrumuvökvi

Æð

Sykur berst milli blóðs og
millifrumuvökva. Oftast berst sykurinn
fyrst inn í blóðið, og síðan yfir í
millifrumuvökvann. Oftast eru mælingar
úr blóðsykurmæli BG og sykurnema
SG svipaðar, en ekki nákvæmlega eins.
Þetta orsakast af því hvernig sykurinn
flyst til í líkamanum. Þessi munur er
eðlilegur.
Þegar hraðar breytingar verða á
blóðsykri má búast við að sjá meiri mun
á milli mælingar með blóðsykurmæli og
mælingar frá sykurnemanum.
Þetta getur t.d. átt sér stað:
	Eftir máltíðir eða þegar þú ert nýlega
búin(n) að fá þér stakan skammt
Við mikla hreyfingu, t.d. í ræktinni
	Þegar örvar birtast á dæluskjánum,
það er útskýrt nánar í „Stefnur“ á
blaðsíðu 58.

3 INSÚLÍNDÆLA	
MiniMed™ 670G-insúlíndælan sýnir sykurmælingarnar.

Annar búnaður er eftirfarandi: One-press-innskotshylki, sporöskjulaga plástur,
hleðslutæki og prófunarbúnaður.
Ávallt skal nota búnaðinn sem kom með MiniMed™ 670G-insúlíndælunni.

3

1

VARNAÐARORÐ: Sykurnemagildi SG er ekki það sama og blóðsykurgildi.
Sykurnemagildi og blóðsykurgildi eru oftast svipuð, en eru sjaldan nákvæmlega eins.
Þú ættir ekki að taka ákvarðanir um meðferð, t.d. að ákvarða insúlíngjöf fyrir máltíðir,
með gildunum sem koma fram með samfelldri sykurnemamælingu MiniMed™
670G (CGM-gildi) þar sem þessi gildi eru ekki ætluð til að taka slíkar ákvarðanir.
Samfelld sykurnemamæling með MiniMed™ 670G kemur ekki í stað mælinga með
blóðsykurmæli.
Notaðu alltaf gildin úr blóðsykurmælinum við meðferðarákvarðanir.
Blóðsykurgildi geta verið frábrugðin gildum frá sykurnema. Ef þú notar gildin úr
sykurnemanum til að taka ákvarðanir um meðferð er hætta á of háum eða of
lágum blóðsykri.

2
Myndirnar í skjalinu eru aðeins almenn framsetning á hlutum kerfisins.
* Sendirinn verður að vera í innan við 1,8 m fjarlægð frá insúlíndælunni til að geta sent gildin frá sykurnemanum yfir í dæluna.
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SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING I SÉRSNIÐNAR VIÐVARANIR

KAFLI 13: STEFNUR

KAFLI 14: SÉRSNIÐNAR VIÐVARANIR

Þegar þú notar samfellda sykurnemamælingu (CGM) ert þú í raun og veru að horfa
á stefnu sykurnemagilda. Þessar stefnur gefa innsýn í breytingar sem verða á
blóðsykrinum, bæði hvað varðar stefnu og hraða. Sykurnemamyndrit og stefnuörvar
sýna þessar upplýsingar.

SmartGuard™-stillingar fyrir viðvörun og stöðvun nýtast þér best ef þær eru
sérsniðnar fyrir þig. Þessar stillingar verða settar inn þegar þér er kennt á samfelldar
sykurnemamælingar. Hægt er að breyta þessum stillingum eftir því sem þú færð
meiri upplýsingar með sykurnemanum. Heilbrigðisstarfsfólk hjálpar þér að ákvarða
upphafsstillingar og aðstoðar þig við þær breytingar sem þarf að gera.

ATHUGIÐ: Þegar þú notar samfellda sykurnemamælingu skaltu fyrst og fremst leggja
áherslu á að fylgjast með hvernig og á hvaða hraða sykurtalan breytist, fremur en að
horfa á sykurtöluna sjálfa.

Dæmi um upplýsingar frá sykurnema á heimaskjá
Stefnuörvar
Sykurnematala

Viðvörunarstillingar í SmartGuard™ eiga bæði við um handvirka stillingu og
sjálfvirka stillingu. Þrátt fyrir það gilda stöðvunarstillingar SmartGuard™ aðeins fyrir
handvirka stillingu. Þegar breytt er úr handvirkri stillingu í sjálfvirka stillingu er slökkt á
SmartGuard™-stöðvunarstillingum.
Upplýsingar um virkni sjálfvirkrar stillingar er að finna í hlutanum „SJÁLFVIRK
SMARTGUARD™-STILLING“.
Myndritið hér fyrir neðan sýnir mismunandi stillingar sem hægt er að sérsníða fyrir há
og lág sykurnemagildi.

Myndrit sykurnema
Personalised Alerts

13.9

Alert on high
Alert before high

Þegar upplýsingarnar frá sykurnemanum
hér að ofan eru skoðaðar má sjá að
núverandi sykurnematala er 5,6 mmól/l.
Þegar myndritið er skoðað má sjá að
sykurnematalan er á niðurleið. Í þessu
dæmi má sjá örvar fyrir ofan töluna.

Örvarnar gefa til kynna hvort
sykurnemagildi eru að hækka eða lækka:

eða - sykurnemagildi hafa verið að
hækka eða lækka um u.þ.b. 1–2 mmól/l á
síðustu 20 mínútum
 eða
- sykurnemagildi hafa verið
að hækka eða lækka um u.þ.b.
2–3 mmól/l á síðustu 20 mínútum

eða
- sykurnemagildi hafa
verið að hækka eða lækka um 3 mmól/l
eða meira á síðustu 20 mínútum

(

Rise Alert
(
4.0

High Snooze)

Sensor Glucose
Readings

Low Snooze)

Suspend before low
Alert before low
Suspend on low
Alert on low

SG alert settings

ATHUGIÐ: Gakktu úr skugga um að stillingarnar sem heilbrigðisstarfsfólk hefur lagt
upp fyrir þig séu tiltækar þegar þú byrjar í dæluþjálfuninni.

ATHUGIÐ: Það er líklegt að þú takir eftir að sykurinn hækki eða lækki eftir máltíðir,
eftir að þú hefur gefið þér stakan skammt eða stundað líkamsrækt.
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AÐ VIRKJA EIGINLEIKA FYRIR SYKURNEMA
Áður en einhverjar af SmartGuard™-stillingunum eru settar upp þarf að virkja
eiginleika fyrir sykurnema.
1

2

Fyrsta skrefið er að stilla neðri viðmiðunarmörk (Lo). Hægt er að stilla þessi mörk
á bilinu 2,8 til 5,0 mmól/l (í skrefum sem eru 0,2 mmól/l). Þetta er gildið sem aðrar
stillingar fyrir neðri viðmiðunarmörk byggja á. Hægt er að líta á þessi mörk sem
lægstu sykurnemagildi sem þú vilt reyna að forðast.
Ef sykurnemagildi þín ná þessum mörkum viltu leiðrétta ástandið eins fljótt og hægt
er. Þú getur sett inn allt að átta stillingar fyrir neðri viðmiðunarmörk sem gilda fyrir
mismunandi tíma sólarhringsins.
Viðvörun

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).
Veldu Utilities (almennar stillingar).
Veldu Sensor Settings (stillingar
sykurnema).

Alert before low
(viðvörun fyrir neðri
mörk)

Veldu Sensor (sykurnemi) til að
kveikja á eiginleikanum.
Nú getur þú opnað
aðgerðavalmynd SmartGuard™
og sett inn stillingarnar.

Alert on low (viðvörun
við neðri mörk)

Ástæða

Viðbrögð

Ef kveikt er á Suspend before low
(stöðva fyrir neðri mörk) færðu
viðvörun þegar insúlíngjöf er stöðvuð.
Ef slökkt er á Suspend before low
(stöðva fyrir neðri mörk) færðu
viðvörun þegar sykurneminn
áætlar að þú náir forstilltum neðri
viðmiðunarmörkum innan 30 mínútna.

Þú átt ekki að bregðast beint við
sykurnemamælingum. Þú verður
að staðfesta blóðsykurinn með
blóðsykurmælinum.
Ef þörf er á að grípa inn í skaltu gera
það með hliðsjón af leiðbeiningum frá
heilbrigðisstarfsfólki, og halda áfram
að fylgjast með blóðsykrinum.

Sykurnemagildi eru jöfn eða lægri en
forstillt neðri viðmiðunargildi.

STILLING Á NEÐRI VIÐMIÐUNARMÖRKUM (LOW SETTINGS)
Byrjum á því að skoða stillingar neðri
viðmiðunarmarka. Þú getur valið að fá
viðvörun áður en blóðsykur nær neðri
viðmiðunarmörkum eða þegar þeim
er náð.

Þú getur einnig notað stöðvunareiginleika
SmartGuard™ sem hægt er að nota til að
stöðva insúlíngjöf sjálfkrafa ef blóðsykur
er að nálgast neðri viðmiðunarmörk eða
ef þessum mörkum hefur verið náð.
Þær stillingar á neðri viðmiðunarmörkum
sem hægt er að velja eru sýndar hér:

MIKILVÆGT: Til viðbótar við Alert Before low (viðvörun fyrir neðri mörk) og
Alert on low (viðvörun við neðri mörk), er kerfið einnig með fasta viðvörun fyrir
lágt sykurnemagildi (2,8 mmól/l eða lægra). Ekki er hægt að breyta þessari föstu
viðvörun eða óvirkja hana.
Þú færð þessa viðvörun ef sykurnemagildið mælist 2,8 mmól/l eða lægra.
Þessi viðvörun á sér stað bæði í handvirkri og sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu.

22.2 mmol/L
High Limit

Alert on high
Alert before high
Rise Alert
(

High Snooze)

(

Low Snooze)

Suspend before low
Alert before low

Sensor
Glucose
Readings

Suspend on low
Alert on low

2.2 mmol/L
Low SG alert and suspend settings
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Stöðvunareiginleikar
SmartGuard™

Suspend before
low (stöðva fyrir
neðri mörk)

Áhrif á insúlíngjöf ef
kveikt er á stöðvun
insúlíngjafar
Þetta er
SmartGuard™eiginleiki til að
bregðast við lágum
blóðsykri. Þegar
þessi eiginleiki er
virkur hættir dælan
tímabundið að gefa
insúlín ef
sykurnemagildi eru
að nálgast neðri
viðmiðunarmörk.
Þetta kemur um
stund í veg fyrir að
þú fáir meira insúlín
sem myndi lækka
sykurnemagildið
enn frekar.

Suspend
on low (stöðva
við neðri mörk)
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ATHUGASEMDIR:

Aðeins er hægt að velja eina stöðvunaraðgerð á hverju tímabili,

			

þ.e.a.s. þú getur ekki haft bæði Suspend before low (stöðva fyrir
neðri mörk) og Suspend on low (stöðva við neðri mörk) virk á
sama tíma.
Ef Suspend on low (stöðva við neðri mörk) eða Suspend before
low (stöðva fyrir neðri mörk) er virkt, er Alert on low (viðvörun við
neðri mörk) sjálfkrafa virkjað svo þú vitir þegar sykurnemagildin
nálgast eða fara niður fyrir neðri viðmiðunarmörk.

Upplýsingar sem birtast á dælunni
Þú færð þessi
viðvörunarskilaboð og
þarft að mæla blóðsykurinn
með blóðsykurmælinum.
Insúlíngjöf er áfram stöðvuð
eftir að viðvörunin hefur
verið hreinsuð.

Ef viðvörunin er ekki hreinsuð
innan 10 mínútna gefur
dælan frá sér sírenuhljóð.
Þú færð þessi hættuboð og
þarft að mæla blóðsykurinn
með blóðsykurmælinum.
Insúlíngjöf er áfram stöðvuð
eftir að viðvörunin hefur
verið hreinsuð.

Þetta er
SmartGuard™eiginleiki til að
bregðast við lágum
blóðsykri. Þegar
þessi eiginleiki
er virkur hættir
dælan tímabundið
að gefa insúlín ef
sykurnemagildi
hafa náð neðri
viðmiðunarmörkum
eða farið undir þau.
Þetta kemur um
stund í veg fyrir að
þú fáir meira insúlín.

SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING I SÉRSNIÐNAR VIÐVARANIR

Eftir að skilaboðin „Suspend
before low“ (stöðva fyrir
neðri mörk) eða „Suspend
on low“ (stöðva við neðri
mörk) hafa verið hreinsuð
og insúlíngjöf verið stöðvuð
birtist eftirfarandi á
heimaskjánum:
	Suspended before low
(stöðvað fyrir neðri mörk)
eða Suspended on low
(stöðvað við neðri mörk)
með rauðum borða neðst
á skjánum.
skyggt svæði sem
táknar tímann
sem insúlíngjöf hefur verið
stöðvuð
blikkandi tákn fyrir
stöðvun insúlíngjafar með
SmartGuard™.

ATHUGIÐ: Insúlíngjöf er ekki stöðvuð ef þú ert meira en 3,9 mmól/l fyrir ofan neðri
viðmiðunarmörk.

VARNAÐARORÐ: Ekki nota eiginleikann Suspend on low (stöðva við
neðri mörk) til að koma í veg fyrir eða bregðast við blóðsykurlækkun.
Eiginleikinn er hannaður til að stöðva insúlíngjöf þegar þú getur ekki
brugðist við hættuboðinu Suspend on low (stöðva við neðri mörk).
Þú skalt alltaf staðfesta sykurnemagildið með blóðsykurmælinum,
og fylgja leiðbeiningum heilbrigðisstarfsfólks. Ef þú notar þennan
eiginleika til að koma í veg fyrir eða bregðast við blóðsykurlækkun er
hætta á viðvarandi lágum blóðsykri.

Ef hættuboðin eru ekki
hreinsuð innan 10 mínútna:
	Dælan gefur frá sér
sírenuhljóð.
Þ
 essi neyðarskilaboð
birtast á dæluskjánum.
Insúlíngjöf er stöðvuð í að
hámarki 2 klukkustundir.
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TILKYNNING UM AÐ GRUNNSKAMMTUR HAFI VERIÐ VIRKJAÐUR Á NÝ
Til viðbótar við að stöðva insúlíngjöf
getur dælan einnig sjálfkrafa hafið gjöf
grunninsúlínskammts á ný. Ef insúlíngjöf
hefur verið stöðvuð vegna þess að
sykurnemagildi hefur nálgast eða farið
niður fyrir neðri viðmiðunarmörk mun
gjöf grunnskammts hefjast á ný að
uppfylltu öðru hvoru þessara skilyrða:
	ef sykurnemagildi eru yfir neðri
viðmiðunarmörkum og eru hækkandi.
	eftir að insúlíngjöf hefur verið
stöðvuð í 2 klukkustundir, sem er
hámarkstími stöðvunar.

Þegar eiginleikinn Resume basal alert
(tilkynning um að grunnskammtur
hafi verið virkjaður á ný) er virkur færð
þú tilkynningu þegar sykurnemagildi
eru yfir neðri viðmiðunarmörkum og
fara hækkandi, og grunnskammtur er
sjálfkrafa virkjaður á ný. Ef þessi eiginleiki
er ekki virkur er grunnskammtur samt
sem áður virkjaður á ný en þú færð ekki
tilkynningu um það.
Ef grunnskammtur er virkjaður á ný
eftir að insúlíngjöf hefur verið stöðvuð
í 2 klukkustundir, sem er hámarkstími
stöðvunar, færð þú tilkynningu um það
jafnvel þó slökkt sé á eiginleikanum
Resume basal alert (tilkynning um að
grunnskammtur hafi verið virkjaður á ný).
Þá er mikilvægt að nota blóðsykurmælinn
til að ganga úr skugga um að blóðsykur sé
innan öruggra marka.

MIKILVÆGT: Hámarkstími sem insúlíngjöf er stöðvuð eru 2 klukkustundir. Nánari
upplýsingar um SmartGuard™-eiginleika til að bregðast við lágum blóðsykri er að
finna í viðaukanum „Stöðvunareiginleikar SmartGuard™“ á síðu 94.

AÐ SETJA UPP STILLINGARNAR FYRIR LÆGRI VIÐMIÐUNARMÖRK
1

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).
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3

Veldu Low Setup (stillingar neðri
viðmiðunarmarka).

5

4

Ýttu á á tímaeiningunni.
Ef þú ert aðeins að stilla eina tímaeiningu
skaltu ýta á . Ef þú ert að stilla margar
tímaeiningar skaltu ýta á við enda
fyrstu tímaeiningarinnar og ýta á .
Í þessu dæmi eru margar tímaeiningar
stilltar.
6

 ttu á til að halda áfram yfir í
Ý
næstu skjámynd.

Ýttu á eða til að stilla mörkin Lo
(neðri mörk) og ýttu á .
Í þessu dæmi eru mörkin 3,4 mmól/l.

7

8

2

Veldu SmartGuard.

Veldu alla eiginleika sem þú vilt virkja. Ef
kveikt er á eiginleika skaltu velja hann
aftur til að slökkva á honum aftur.
Í þessu dæmi hefur verið kveikt á Suspend
before low (stöðva fyrir neðri mörk).

 egar stillingarnar eru orðnar eins og þú
Þ
vilt hafa þær skaltu velja Next (áfram).
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9

10
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ÞÚ HEFUR NÚ LOKIÐ VIÐ AÐ STILLA NEÐRI
VIÐMIÐUNARMÖRKIN.
ATHUGIÐ: Aðeins er hægt að nota einn stöðvunareiginleika fyrir hverja tímaeiningu; ef
annar hvor stöðvunareiginleikinn er virkur er sjálfkrafa kveikt á eiginleikanum Alert on
low (viðvörun við neðri mörk).

Ýttu á á tímaeiningunni.
Ýttu á til að stilla End (lokatíma)
seinni tímaeiningarinnar og ýttu á

.

11

Ýttu á eða til að stilla mörkin Lo
(neðri mörk) og ýttu á .
Ýttu á til að halda áfram yfir í næstu
skjámynd.

12

ATHUGIÐ: Þú getur stillt allt að 8 mismunandi tímaeiningar yfir sólarhringinn.
Hægt er að velja ólík neðri viðmiðunarmörk og viðvaranir um lágt sykurnemagildi fyrir
sérhvert tímabil eins og hentar þér best á hverjum tíma sólarhringsins.

EFRI VIÐMIÐUNARMÖRK
Nú skulum við skoða stillingar efri
viðmiðunarmarka. Þessar stillingar
gera þér kleift að fá viðvörun ef
sykurnemagildi:

Veldu alla eiginleika sem þú vilt virkja.
Ef kveikt er á eiginleika getur þú valið
hann aftur til að slökkva á honum aftur.
Í þessu dæmi hefur verið kveikt á Alert
on low (viðvörun við neðri mörk) og
Suspend before low (stöðva fyrir neðri
mörk).
Veldu Next (áfram).

Veldu Done (lokið).

hækkar hratt (Rise Alert)
nálgast efri mörk
(Alert before high)
hefur náð efri mörkum
(Alert on high).

22.2 mmol/L

High Limit

Alert on high
Alert before high

Sensor Glucose
Readings

Su

Rise Alert
(

High Snooze)

2.2 mmol/L

High SG alert settings

13

Gakktu úr skugga um að stillingarnar séu
réttar og veldu Save (vista).
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Fyrsta skrefið er að stilla efri viðmiðunarmörk (Hi) á bilinu 5,6 til 22,2 mmól/l (í skrefum
sem eru 0,2 mmól/l). Þetta er gildið sem aðrar stillingar fyrir efri viðmiðunarmörk
sykurnema byggja á. Þú getur sett inn allt að átta stillingar fyrir efri viðmiðunarmörk
sem gilda fyrir mismunandi tíma sólarhringsins. Efri viðmiðunarmörkin (Hi) sem þú
setur inn eiga einnig við fyrir sjálfvirka SmartGuard™-stillingu.

AÐ STILLA EFRI VIÐMIÐUNARMÖRKIN
1

2

ATHUGIÐ: Efri viðmiðunarmörkin eru ekki það sama og markgildi blóðsykurs.
Heilbrigðisstarfsfólk mun aðstoða þig við að skilgreina bestu stillingarnar fyrir þig, svo
þú fáir einungis þær viðvaranir sem þú þarft á að halda.

Viðvörun

Ástæða

Alert before high
(viðvörun fyrir efri
mörk)

Þegar stillingin Alert before High (viðvörun fyrir efri
mörk) er virk færð þú viðvörun í hvert sinn sem útlit er
fyrir að sykurnemagildin nái efri mörkum, og þannig
getur þú verið meðvituð/meðvitaður um mögulega
blóðsykurhækkun áður en hún verður að veruleika. Þetta
getur hjálpað þér að meta hvað er að gerast og grípa til
nauðsynlegra ráðstafana eins og heilbrigðisstarfsfólk
hefur ráðlagt þér.

Time before
high (tími fram
að viðvörun
áður en efri
viðmiðunarmörkum er náð)

Alert on high
(viðvörun við efri
mörk)

Rise Alert (viðvörun
um hækkandi
blóðsykur)

Time before high (tími fram að viðvörun áður
en efri viðmiðunarmörkum er náð) ákvarðar hve
mörgum mínútum viðvörun berst áður en efri
viðmiðunarmörkum er náð. Hægt er að stilla þennan
tíma frá 5 og upp í 30 mínútur.

Þú átt ekki að
bregðast beint við
sykurnemamælingum.
Þegar stillingin Alert on high (viðvörun við efri mörk) er
Þú verður að staðfesta
virk færð þú viðvörun þegar sykurnemagildið nær efri
blóðsykurinn með
viðmiðunarmörkum eða fer yfir þau. Þetta gerir þér kleift
blóðsykurmælinum.
að meta ástandið og bregðast við því eins og á þarf að
Ef þörf er á að grípa
halda samkvæmt ráðleggingum heilbrigðisstarfsfólks.
inn í skaltu gera það
með hliðsjón af
Stillingin Rise Alert (viðvörun um hækkandi blóðsykur)
leiðbeiningum frá
gefur þér til kynna að
heilbrigðisstarfsfólki,
sykurinn sé að hækka hratt. Þessi viðvörun getur hjálpað og halda áfram
þér að skilja til dæmis hvernig matur eða það að gleyma að fylgjast með
stökum skammti hefur áhrif á blóðsykurinn.
blóðsykrinum.
Hægt er að stilla Rise Alert (viðvörun um hækkandi
blóðsykur) þannig að þú fáir viðvörun þegar sykurinn
hækkar sem hér segir:
	

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).

3

Veldu High Setup (stillingar efri
viðmiðunarmarka).

5

Veldu SmartGuard.

4

Ýttu á á tímaeiningunni.
Ef þú ert aðeins að stilla eina tímaeiningu
skaltu ýta á . Ef þú ert að stilla margar
tímaeiningar skaltu ýta á við enda
fyrstu tímaeiningarinnar og ýta á .
Í þessu dæmi er aðeins ein tímaeining stillt.

6

 ttu á til að halda áfram yfir í
Ý
næstu skjámynd.

-Sykurnemagildið er að hækka um 0,056
mmól/l á mínútu eða meira

	- S
 ykurnemagildið er að hækka um 0,111
mmól/l á mínútu eða meira
	- S
 ykurnemagildið er að hækka um 0,167
mmól/l á mínútu eða meira
Sérstillt

68

Viðbrögð

- Sykurnemagildið er að hækka á hraða sem
þú hefur skilgreint. Hægt er að stilla þetta á
bilinu 0,050 til 0,275 mmól/l á mínútu.

Ýttu á eða til að stilla mörkin Hi
(efri mörk) og ýttu á .
Í þessu dæmi eru mörkin 13,8 mmól/l.
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BLUNDA
Hægt er að stilla eiginleikana High Snooze (hátt sykurnemagildi - blunda) og
Low Snooze (lágt sykurnemagildi - blunda) fyrir tímann sem þú vilt að líði þar til
þú færð áminningu um að viðvörun sé enn til staðar.

Veldu alla eiginleika sem þú vilt
virkja. Ef kveikt er á eiginleika skaltu
velja hann aftur til að slökkva á
honum aftur.

9

Þegar stillingarnar eru orðnar eins og þú
vilt hafa þær skaltu velja Next (áfram).
Í þessu dæmi er kveikt á „Alert on high“
(viðvörun við efri mörk).

1

2

10

Veldu Done (lokið).

Gakktu úr skugga um að stillingarnar séu
réttar og veldu Save (vista).

NÚ ER BÚIÐ AÐ STILLA EFRI VIÐMIÐUNARMÖRK
FYRIR SYKURNEMAGILDI.
VARNAÐARORÐ: Þú ættir ekki að taka ákvarðanir um meðferð, t.d. að ákvarða insúlíngjöf
fyrir máltíðir, með gildunum sem koma fram með samfelldri sykurnemamælingu
MiniMed™ 670G (CGM-gildi) þar sem þessi gildi eru ekki ætluð til að taka slíkar ákvarðanir.
Samfelld sykurnemamæling með MiniMed™ 670G kemur ekki í stað mælinga með
blóðsykurmæli. Notaðu alltaf gildin úr blóðsykurmælinum við meðferðarákvarðanir.
Blóðsykurgildi geta verið frábrugðin sykurnemagildum. Ef þú notar gildin úr
sykurnemanum til að taka ákvarðanir um meðferð er hætta á of háum eða of lágum
blóðsykri.

ATHUGIÐ: Þú getur stillt allt að 8 mismunandi tímaeiningar yfir sólarhringinn.
Hægt er að velja ólík efri viðmiðunarmörk og viðvaranir um hátt sykurnemagildi fyrir
sérhvert tímabil eins og hentar þér best á hverjum tíma sólarhringsins.

70

Þegar viðvörun um lágt eða hátt sykurnemagildi hefur verið móttekin og hreinsuð
færðu aðeins viðvörun aftur ef viðvörunarástandið er enn til staðar eftir blundtímann
sem þú stilltir. Hægt er að stilla blundtímann fyrir viðvaranir um hátt sykurnemagildi
frá 5 mínútum upp í 3 klukkustundir. Hægt er að stilla blundtímann fyrir viðvaranir
um lágt sykurnemagildi frá 5 mínútum upp í 1 klukkustund.

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).
Veldu SmartGuard.
Veldu Snooze (blunda).

3

Veldu Low Snooze (lágt
sykurnemagildi - blunda).
Ýttu á eða til að stilla
blundtímann og ýttu á .
Athugaðu hvort stillingarnar séu
réttar og veldu Save (vista).

Veldu High Snooze (hátt
sykurnemagildi - blunda).
Ýttu á eða til að stilla
blundtímann og ýttu á .

ATHUGASEMDIR:
Nánari upplýsingar um
stöðvunareiginleika
SmartGuard™ er að finna í
viðauka á síðu 94. Skoðaðu
notendahandbók MiniMed™
670G-kerfisins til að fá ítarlegar
útskýringar á tæknilegum þáttum
og virkni dælunnar.
Slökkt er sjálfkrafa á SmartGuard
TM
-stöðvunareiginleikunum
Suspend on low (stöðva við neðri
mörk) og SmartGuard TM Suspend
before low (stöðva fyrir neðri
mörk) þegar sjálfvirk
SmartGuard TM-stilling verður virk.
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BREYTINGAR Á EFRI OG NEÐRI MÖRKUM
Við notkun samfelldrar
sykurnemamælingar gæti þér og
heilbrigðisstarfsfólki fundist þörf á að
breyta fyrirliggjandi stillingum.

Til að framkvæma þessar breytingar
skaltu ýta á > Options > SmartGuard
> High Setup (valkostir > SmartGuard
> stilling efri marka) eða Low Setup
(stilling neðri marka).

EIGINLEIKI FYRIR HLJÓÐLAUSA VIÐVÖRUN

SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING I AÐ TENGJA DÆLUNA OG SENDINN

KAFLI 15: AÐ TENGJA DÆLUNA OG SENDINN
Áður en þú notar sykurnema í fyrsta skipti verður þú að tengja dæluna og sendinn
þráðlaust saman, svo hægt sé að senda gögn þeirra á milli.
Eftir að hafa gert þetta er hægt að lesa upplýsingarnar frá sykurnemanum á skjá
dælunnar.

AÐ TENGJA DÆLUNA ÞRÁÐLAUST VIÐ SENDINN:
1

2

charger

Eiginleikinn Alert Silence (hljóðlaus viðvörun) gerir þér kleift að þagga niður í
viðvörunum skynjarans í ákveðinn tíma sem hefur verið stilltur inn.
Ef viðvörun á sér stað á meðan kveikt er á Alert Silence (hljóðlaus viðvörun) birtast
skilaboð um viðvörunina á skjánum og viðvörunarljósið blikkar, en ekkert hljóð heyrist
og enginn titringur finnst.
Hægt er að fara í „Alarm History“ (viðvaranaferill) í valmyndinni „History“ (ferill) til að
skoða hvaða skynjaraviðvörun eða -viðvaranir komu upp.
Ef ekki er búið að hreinsa skilaboðin þegar tímanum fyrir Alert Silence (hljóðlaus
viðvörun) lýkur gefur dælan frá sér hljóðmerki og/eða titring þar til skilaboðin hafa
verið hreinsuð.

transmitter

Settu sendinn í samband við
hleðslutækið og sjáðu til þess að
hann hlaðist að fullu.
Nánari upplýsingar um hleðslu
sendisins eru í kaflanum „Að hlaða
og geyma Guardian™ Link 3
-sendi“ á síðu 92.

Ýttu á > Audio Options > Alert Silence Options > Select the alert > Duration >
set the time (valkostir fyrir hljóð > valkostir fyrir hljóðlausa viðvörun > velja viðvörun >
tímalengd > stilla tíma) og svo á > Begin (byrja) til að stilla hljóðlausa viðvörun.
Það kviknar sjálfkrafa á hljóði og/eða titringi fyrir viðvaranir eftir þann tíma sem þú
hefur valið.
Ekki er hægt að þagga viðvaranirnar „Low SG XX mmol/L (2.8 mmol/L or below)“
(lágt sykurnemagildi XX mmól/l, 2,8 mmól/l eða lægra) og viðvaranirnar „Alert on
Low“ (viðvörun við neðri mörk).
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3

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).
Veldu Utilities (almennar stillingar).
Veldu Device Options (valkostir tækis).
Veldu Connect Device (tengja tæki).
Aðeins einn sendir getur verið tengdur
við dæluna á hverjum tíma. Þegar þú
þarft að tengja nýjan sendi þarftu fyrst
að fara í Manage Devices (stjórna
tækjum), velja númerið á gamla
sendinum og eyða því út með því að
velja Delete (eyða).

Veldu Auto Connect (sjálfvirk samtenging).
Leiðbeiningar til að tengja handvirkt eru í
notendahandbók MiniMed™ 670G-kerfisins.
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KAFLI 16: AÐ KOMA SYKURNEMA FYRIR OG HEFJA
NOTKUN HANS*

5

Áður en þú kemur sykurnemanum fyrir skaltu hafa það sem þú þarft að nota við
höndina:
ÍHLUTIR GUARDIAN™ SENSOR 3-KERFISINS*

. Veldu Continue (halda áfram).
Þumalfingrafar

6

A
B

7

C
D

A

G

Ýttu á

Hnúður á hnappi

Gakktu úr skugga um að sendirinn sé
í hleðslu áður en þú heldur áfram. Þá
skaltu hefja leitarferlið samtímis á báðum
tækjum.
Taktu sendinn úr hleðslu. Ef grænt ljós
blikkar ekki á sendinum skaltu setja hann
aftur í hleðslu og hlaða að fullu.
8

Þegar sendirinn hefur verið fundinn
þarftu að staðfesta að raðnúmerið (SN)
sem kemur upp á dæluskjánum sé það
sama og er á bakhliðinni á sendinum.

TENGINGUNNI ER ÞÁ LOKIÐ.
Raðnúmerið á sendinum mun nú birtast
á dæluskjánum.

74

Veldu strax Search (leita) á dælunni.
Leitin getur tekið allt að 2 mínútur.

Ef skilaboðin No devices
found (engin tæki fundust)
birtast skaltu setja sendinn
aftur í hleðslu. Taktu svo
sendinn úr hleðslutækinu
og veldu strax Retry (reyna
aftur) á dælunni.

One-pressinnskotshylki

Guardian™ Sensor 3
og plaststandur
A – standur
B – nálarhlíf
C – sykurnemi
D – glær fóðring

Sporöskjulaga plás- Guardian™ Link 3tur fyrir nema
sendir
A – gat á plástri

One-press-innskotshylki er auðsynlegt
til að stinga sykurnemanum rétt inn.

Plásturinn fyrir nema er nauðsynlegur til
að halda sykurnemanum á sínum stað.

Guardian™ Sensor 3 er í sérumbúðum
og er með áföstum plaststandi sem er
nauðsynlegur til að koma nemanum fyrir
á réttan hátt í innskotshylkinu.

Guardian™ Link 3-sendir er tengdur við
sykurnemann eftir að sykurneminn hefur
verið settur inn og límdur niður.

Ef raðnúmerið (SN) passar
skaltu velja Confirm
(staðfesta).
ATHUGIÐ: Það þarf einungis
að framkvæma þessa aðgerð
í fyrstu uppsetningu. Þú þarft
ekki að fara í gegnum þetta
fyrir hvern sykurnema sem þú
tekur í gagnið.

*Nánari upplýsingar um íhluti Guardian™ Sensor 3 eru í notendahandbókum fyrir Guardian™ Link 3-sendi,
Guardian™ Sensor 3 og One-press-innskotshylki.
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AÐ VELJA STUNGUSTAÐ
Hægt er að staðsetja sykurnemann á einhverjum af þeim skyggðu svæðum sem hér
eru sýnd*. Stungustaðurinn ætti að vera að minnsta kosti:
5 sentimetrum (2 tommum)
frá naflanum
	2,5 sentimetrum (1 tommu) frá
innrennslisstað insúlíndælunnar
	2,5 sentimetrum (1 tommu)
frá þeim stöðum sem þú sprautar þig
með insúlíni
ATHUGIÐ: Þú gætir þurft aðstoð við að koma fyrir sykurnema á aftanverðum
upphandlegg. Sumir notendur eiga í vandræðum með að koma sykurnemanum sjálfir
fyrir í handlegg

SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING I AÐ KOMA SYKURNEMA FYRIR OG HEFJA NOTKUN HANS

AÐ KOMA SYKURNEMANUM FYRIR
1 Opnaðu pakkningu sykurnemans.
Togaðu upp hornið á pappírnum
til að opna pakkningu
sykurnemans.

B

4-012_

Þvoðu þér um hendur með sápu og vatni.
	Ekki nota sótthreinsunarefni þar sem þau geta valdið því að neminn virki ekki
sem skyldi.
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(3)

20

MMT-70

Haltu um plaststand

2b Komdu límflipanum fyrir.

Gakktu úr skugga um að límflipi sykurnemans sé brotinn
undir tengi sykurnemans og festingarnar.

Rétt

3

Athugið: Sykurneminn verður eftir inni
í innskotshylkinu þegar standurinn er
tekinn af.
Örvarnar á báðum hliðum
innskotshylkisins gefa til kynna
staðsetningu nálarinnar.

5a Settu innskotshylkið upp að líkamanum.

Rangt

ATHUGIÐ: Skoðaðu
skýringarmyndirnar til að sjá rétta
og ranga aðferð við að halda á
innskotshylkinu.

Settu sykurnemann inn í
innskotshylkið. Gríptu um
innskotshylkið eins og sýnt er með
þumalfingurinn á þumalfingrafarinu á
innskotshylkinu. Ekki halda um
hliðarhnappana. Ýttu innskotshylkinu
niður á standinn þar til botn
innskotshylkisins situr flatur á borðinu.

Til að aftengja innskotshylkið frá
standinum skaltu grípa um hylkið
eins og sýnt er með þumalfingur á
þumalfingrafarinu á innskothylkinu.
Með hinni hendinni skaltu setja tvo
fingur á arma standsins og toga
innskotshylkið rólega beint upp.

Athugið: Gakktu úr skugga um að
standurinn sé tryggilega fastur við borðið
áður en þú togar innskotshylkið af.
Varúð: Ekki aftengja standinn frá
innskotshylkinu meðan þeim er haldið á
lofti því það getur skemmt nemann.
Athugið: Hægt er að nota þumalfingrafarið
á innskotshylkinu bæði fyrir ísetningu með
vinstri eða hægri hendi.

Taktu aðeins sykurnemann úr með
því að halda um áfasta
standinn. Settu sykurnemann og
standinn á hreint og flatt yfirborð
(svo sem borð).

Fingur
halda EKKI
um hliðarhnappana.
*Nánari upplýsingar eru í handbókinni með Guardian™ Sensor 3.

sor
n Sen

2a sykurnemans.

Rétt

UNDIRBÚNINGUR

Guardia

506242

TIL AÐ NÁ SEM BESTUM ÁRANGRI MEÐ SYKURNEMANUM
ÆTTIRÐU AÐ FORÐAST AÐ SETJA HANN:
 ar sem fatnaður nuddast í hann eða hamlar á aðra vegu (t.d. við belti eða
Þ
buxnastreng).
Yfir liðamótum, því þá getur sykurneminn dregist út.
Yfir ör, hörð svæði eða húðslit.
Þar sem er mikil hreyfing eða núningur.

4 Taktu innskotshylkið af standinum.

Rangt

Haltu innskotshylkinu stöðugu við
hreinsaða stungustaðinn, án þess
að þrýsta því of djúpt inn í
húðina.

5b Stingdu inn sykurnemanum.
Ýttu á og slepptu hnúðunum
á báðum hnöppunum á
sama tíma. Ekki toga
innskotshylkið strax
frá líkamanum.

5c Haltu innskotshylkinu að líkamanum.
Haltu innskotshylkinu að
líkamanum í a.m.k. fimm sekúndur til
að límið festist við húðina.

5d Taktu innskotshylkið frá líkamanum.
Togaðu innskotshylkið hægt frá
húðinni og gættu þess að ýta ekki
á hnappana.

ATHUGIÐ: Ef innskotshylkinu
er ekki haldið flötu upp að
líkamanum getur það færst aftur
á bak eftir að ýtt er á hnappana
og valdið því að sykurneminn er
ekki settur inn með réttum hætti.
77

SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING I AÐ KOMA SYKURNEMA FYRIR OG HEFJA NOTKUN HANS

6 Fjarlægðu nálarhlífina.

Haltu botni sykurnemans varlega upp að húðinni
með annarri hendi. Notaðu hina höndina til að halda
í efsta hluta nálarhlífarinnar og draga hana rólega beint
af sykurnemanum. Fleygðu nálarhlífinni í ílát fyrir
oddhvassa hluti.

7a Fjarlægðu fóðringuna af límpúðanum.

Haltu sykurnemanum föstum og fjarlægðu
varlega fóðringuna undan límpúðanum.
Ekki fjarlægja fóðringuna af rétthyrnda
límflipanum strax.

SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING I AÐ KOMA SYKURNEMA FYRIR OG HEFJA NOTKUN HANS

AÐ LÍMA NIÐUR SYKURNEMANN
Áður en þú tengir sendinn við sykurnemann er mjög mikilvægt að
festa sykurnemann vel við húðina með meðfylgjandi plástri.
Breiði hluti plástursins þekur
helming af botni sykurnemans.

7b Þrýstu öllum límpúðanum á húðina.
Athugið: Bættu við lími á vökvaformi.
Hægt er að setja límefni eins og Skin
Tac™ undir límpúðann áður en fóðringin
er fjarlægð. Leyfðu líminu að þorna.
MIKILVÆGT: Allir plástrar og límborðar
sykurnemans haldast best á húðinni ef
þrýst er á þá eftir að þeir eru settir á
húðina. Þetta stuðlar að því að sykurneminn
sitji tryggilega og alveg fastur í eins og hann á að gera.

Þrýstu límpúðanum þétt að húðinni og
sléttu úr honum til að hann límist við
húðina.

1

2

Athugið: Límpúðinn á Guardian™ Sensor 3 er hannaður
þannig að hann er næmur fyrir þrýstingi. Þrýstu áfram á
límpúðann til að tryggja að sykurneminn haldistá sínum
stað í 7 daga.

8a Losaðu límflipann.

Losaðu límflipann undan tengi
sykurnemans.

8b Sléttu úr límflipanum.

Fjarlægðu fóðringu 1 og
fóðringu 2.

3

Settu plásturinn á eins og sýnt er
og þrýstu honum þétt niður.

4

Sléttu úr límflipanum þannig að hann
liggi flatur á húðinni en ekki fjarlægja
fóðringuna strax.

Fjarlægðu fóðringu 3
af hvorri hlið.

Sléttu úr plástrinum.

MIKILVÆGT: Allir plástrar og límborðar Guardian™ Sensor 3 haldast best á húðinni ef
þrýst er lengur á þá eftir að þeir eru settir á húðina. Þetta stuðlar að því að
sykurneminn sitji tryggilega og alveg fastur í eins og hann á að gera.
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AÐ TENGJA SENDINN
1
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5

6

2

Fjarlægðu fóðringu 3 af
hvorri hlið.
Tengdu sendinn við
sykurnemann.

Taktu fóðringuna af límflipanum.
Hyldu sendinn með
límflipanum. Ekki toga
of fast í flipann.

ATHUGIÐ: Hinkraðu eftir að grænt ljós á sendinum blikki. Ef græna ljósið
blikkar ekki skaltu kynna þér kaflann „Bilanagreining“ í notendahandbókinni fyrir
sendinn.

3

4

Til að setja seinni
plásturinn á skaltu fjarlægja
fóðringu 1 og fóðringu 2.

Breiði hluti
plástursins
þekur
enda
sendisins
og húðina.

Snúðu seinni plástrinum og
komdu honum fyrir yfir sendinum.
Þrýstu honum þétt niður.

Sléttu úr plástrinum.

Það er afar gagnlegt að leggja þessi
fjögur skref á minnið þegar
skipt er um sykurnema:
1 Stingdu sykurnemanum inn.
2 Límdu sykurnemann niður.
3 Tengdu sendinn.
4 Settu annan sporöskjulaga plástur yfir.

MIKILVÆGT
AÐ VITA:	Skoðaðu staðsetningu sykurnemans reglulega. Bættu við aukaplástri
ef sykurneminn og sendirinn eru ekki tryggilega festir.
	Þegar sendirinn er tengdur við sykurnemann myndast vatnsheld
tenging niður á 2,4 m dýpi (8 fet) í allt að 30 mínútur. Þú getur því farið í
sturtu og í sund án þess að fjarlægja þá.
	Rétt notkun á sporöskjulaga plástrinum er lykilatriði í að ná
góðum árangri með sykurnemanum. Plásturinn kemur í veg fyrir
að sykurneminn, sem er bæði lítill og sveigjanlegur, dragist út við
líkamlega hreyfingu.

MIKILVÆGT: Ef þú sérð ekki grænt ljós blikka á sendinum eftir að þú hefur tengt hann
við sykurnemann skaltu aftengja sendinn og setja hann aftur í hleðslu til að tryggja að
hann sé fullhlaðinn. Því næst skaltu prófa að tengja sendinn aftur við sykurnemann.
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ATHUGUN Á RÉTTRI NOTKUN PLÁSTURS
Mikilvægt er að skoða staðsetningu sykurnemans reglulega til að tryggja að hann
sitji enn fastur og hafi ekki dregist út. Ef sykurneminn hefur dregist út
skaltu ekki reyna að ýta honum aftur inn. Það gæti þurft að skipta um sykurnema.
Rétt
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KVEIKT Á SYKURNEMANUM
Þegar þú hefur sett sykurnemann inn og tengt sendinn munu dælan og sendirinn
byrja að hafa samskipti.
Gakktu úr skugga um að heimaskjárinn sé opinn á dælunni svo að skilaboðin
Start New Sensor (ræsa nýjan sykurnema) birtist þegar sykurneminn er tilbúinn fyrir
gangsetningu. Þetta tekur yfirleitt minna en eina mínútu en getur tekið allt að
10 mínútur.
1

Sporöskjulaga plásturinn hylur
nemann, húðina í kringum
nemannog bakhlið sendisins.

Veldu Start New Sensor
(ræsa nýjan sykurnema).

Skilaboðin Sensor
warm-up started
(upphitun sykurnema
hafin) birtast.

2

Ýttu á og svo
á til að hreinsa
skilaboðin.
3

Warm up... (upphitun í gangi) birtist á heimaskjánum
þar til sykurneminn er tilbúinn fyrir fyrstu kvörðun.
Ef 15 mínútur líða og upphitunarstikan birtist ekki eða
lítur út fyrir að vinna ekki skaltu fara í skjáinn Quick Status
(fljótlegt yfirlit). Ef þú sérð tímasetningu fyrir
Next cal (næsta kvörðun) á skjánum er sykurneminn í
upphitunarfasa (Warm up).
ATHUGIÐ: Næst þegar þú
tengir sendi sérðu þessar
skjámyndir. Veldu Start New
Sensor (ræsa nýjan sykurnema)
ef þú hefur nýlokið við að setja
inn nýjan sykurnema. Veldu
Reconnect Sensor (tengja
sykurnema aftur) ef þú hefur
einungis aftengt sendinn og ert
að tengja hann aftur á ný.
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KAFLI 17: KVÖRÐUN (calibrating)
Samfelld sykurnemamæling krefst
mælingar með blóðsykurmæli til að fá
fram sykurnemamælingu. Mælingarnar
með blóðsykurmælinum eru skráðar
í dæluna og eru notaðar til að kvarða
sykurnemann. Kvörðun sykurnema er
nauðsynleg til að ná sem bestum árangri
með samfelldri sykurnemamælingu.
Samfelld sykurnemamæling kemur
ekki í staðinn fyrir mælingar með
blóðsykurmælinum.
Til að kvarða sykurnemann verður
þú að mæla blóðsykurinn með
blóðsykurmælinum á blóðdropa úr fingri
og skrá gildið í dæluna. Dælan samþykkir
blóðsykurgildi á bilinu 2,2 mmól/l
til 22,2 mmól/l.

Eftir að nýr sykurnemi hefur verið settur
inn þarf að framkvæma kvörðun:
Innan 2 klukkustunda eftir að
sendirinn hefur verið tengdur við
sykurnemann og Warm up (upphitun)
hefst. Dælan gerir þér viðvart með
skilaboðunum Calibrate now (kvarða
núna) þegar dælan er tilbúin fyrir fyrstu
kvörðun.
 ftur innan 6 klukkustunda (aðeins
A
fyrsta dag eftir að sykurnemi hefur
verið settur inn)

Ef þú ákveður að framkvæma blóðsykurmælinguna og
kvarða mjög fljótlega velurðu einfaldlega Snooze (blunda).
Þegar þú hefur valið Snooze (blunda) birtast skilaboðin
„Calibration required“ (þarf að kvarða) á heimaskjánum eða
þar til þú slærð inn blóðsykurgildi fyrir kvörðun.
Þú færð ekki sykurnemamælingu, viðvaranir eða
hættuboð frá sykurnema fyrr en þú ert búin(n) að færa inn
blóðsykurgildi fyrir kvörðun.

Aftur á 12 klukkustunda fresti.
MUNDU: Kvarðanir eru nauðsynlegar til að halda áfram að fá sykurnemamælingu,
viðvaranir og hættuboð frá sykurnema.

 egar kerfið greinir að þörf sé á
Þ
kvörðun til að tryggja hámarksvirkni.

VARNAÐARORÐ: Notaðu alltaf fingurgóminn til að taka blóðsýni fyrir kvörðun á
sykurnemanum í sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu. Fingurgómurinn er eini staðurinn sem
hefur verið rannsakaður fyrir notkun með sjálfvirkri stillingu. Ekki má nota blóðsýni úr lófa
til að kvarða sykurnemann þar sem sá staður hefur ekki verið rannsakaður fyrir notkun
með sjálfvirkri stillingu og virkni kerfisins með lófasýni er ekki þekkt.

Eftir fyrsta daginn þarf að kvarða sykurnemann a.m.k. á 12 klukkustunda fresti en þú
gætir fengið viðvörunina Calibrate now (kvarða núna) ef nauðsynlegt er að kvarða
fyrr. Best er að kvarða þrisvar til fjórum sinnum á dag. Best er að framkvæma kvörðun
þegar blóðsykurinn er í jafnvægi.
Fyrir máltíðir er til dæmis góður tími fyrir kvörðun. Ef kvörðun er framkvæmd þegar
merkin ,
,
,
eru til staðar gæti það dregið úr nákvæmni sykurnemans.
MIKILVÆGT: Færa skal inn blóðsykurmælingarnar strax.
Forðastu að nota eldri blóðsykurmælingar eða endurnýta blóðsykurmælingar úr fyrri
kvörðunum.
Bíddu að minnsta kosti í 15 mínútur á milli þess sem þú reynir að kvarða.

ATHUGIÐ: Kvarðanir eru nauðsynlegar til að halda áfram að fá sykurnemamælingar,
viðvaranir og hættuboð.
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Þú færð viðvörunina Calibrate now (kvarða núna) innan
tveggja klukkustunda eftir að nýr nemi er ræstur, og í hvert
sinn sem þörf er á kvörðun. Ef þú getur ekki kvarðað strax
(til dæmis ef þú ert að keyra eða á fundi) getur þú stillt
stillinguna Snooze (blunda) til að minna þig á að kvarða eftir
ákveðinn tíma. Þú getur breytt tímanum ef þú vilt.

AÐ KVARÐA SYKURNEMA
Nokkrar mismunandi leiðir eru til að slá inn blóðsykurgildi til að
kvarða sykurnemann.

KVÖRÐUN MEÐ CONTOUR® NEXT LINK 2.4-MÆLI
Ef þú notar samhæfan Ascensia-mæli birtist mæligildið sjálfkrafa
á skjá blóðsykurmælisins.
1

Veldu Yes (já) til að staðfesta
blóðsykurmælinguna.
Ef þú heldur að mælingar
blóðsykurmælisins séu ónákvæmar skaltu
ekki staðfesta strax. Veldu No (nei), þvoðu
þér um hendurnar og mældu blóðsykurinn
aftur.

2

Veldu Calibrate Sensor (kvarða
sykurnema) til að
kvarða með blóðsykurgildinu.
Veldu Done (lokið) ef þú vilt
gera hvorugt.
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KVÖRÐUN MEÐ BOLUS WIZARD™-EIGINLEIKANUM
1

2

KAFLI 18: AÐ LESA AF SKJÁMYND FYRIR SYKURNEMA
Þegar þú byrjar að fá mælingar frá sykurnemanum munu þær birtast á heimaskjánum,
svipað og sýnt er í dæminu hér að neðan.

Stöðutákn
Stefnuörvar

Efri mörk

Í Bolus Wizard-eiginleikanum:
Veldu „Deliver Bolus“
(gefa stakan skammt).

Ýttu á og veldu Yes (já)
til að kvarða sykurnemann.

Einnig er hægt að kvarða í gegnum „Enter BG“ (slá inn
blóðsykur) í valmyndinni, stillingum sykurnemans og
valmyndinni „Event Markers“ (skráning atburða).
Ítarlegar leiðbeiningar eru í notendahandbók
MiniMed™ 670G -kerfisins.
Þegar þú hefur lokið við að slá inn blóðsykurmælinguna
fyrir kvörðun sýnir heimaskjárinn að kvörðun standi yfir.

Síðasta sykurnemamæling

3 klst. myndrit yfir
sykurnemamælingar

Tákn fyrir stöðvun
insúlíngjafar
með SmartGuard™

Neðri mörk

ATHUGIÐ: Svona lítur skjár nemans út þegar dælan er í handvirkri stillingu. Skjárinn
lítur öðruvísi út þegar dælan er í sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu. Sjá kaflann um
sjálfvirka SmartGuard™-stillingu til að fá frekari upplýsingar um skjámynd sjálfvirku
stillingarinnar.

Sykurnemamælingarnar sjást aftur innan fimm mínútna.

STÖÐUTÁKN
VARNAÐARORÐ: Ef þú tekur eftir að það er mikill munur á gildunum úr blóðsykurmælinum
og mælingu með sykurnema skaltu þvo þér um hendur og endurtaka svo mælinguna með
blóðsykurmæli til að tryggja nákvæmari niðurstöðu. Skoðaðu staðsetningu sykurnemans
til að tryggja að plásturinn haldi sykurnemanum enn á sínum stað. Ef svo er ekki þarftu að
fjarlægja hann og setja inn nýjan sykurnema.

Þú getur notað Calibration Reminder (áminning um kvörðun) til að minna þig á næst
þegar þarf að kvarða sykurnemann.
Þetta getur hjálpað þér við að muna eftir að kvarða sykurnemann 3-4 sinnum á dag.
Calibration Reminder (áminning um kvörðun) er sjálfkrafa stillt á 1:00 klst., en þú
getur breytt því með því að fara í áminningavalmyndina.

Til viðbótar við táknin sem tengjast dælunni sérðu tákn sem tengjast sykurnemanum
þegar þú notar samfellda sykurnemamælingu.
Tenging: Tengitáknið birtist í grænum lit þegar kveikt er á eiginleika fyrir
sykurnema og sendirinn hefur náð sambandi við dæluna. Tengitáknið birtist
með rauðum krossi þegar kveikt er á eiginleika fyrir sykurnema en sendirinn er
ótengdur eða hefur misst samband við dæluna.
Kvörðun: Sýnir áætlaðan tíma sem eftir er þar til komið er að næstu kvörðun
sykurnemans. Birtist aðeins þegar kveikt er á eiginleika fyrir sykurnema. Liturinn
og hringurinn utan um táknið gefa stöðuna til kynna. Þegar kvörðun sykurnemans
er alveg lokið sést heill grænn hringur utan um táknið. Þegar tími fyrir næstu
kvörðun nálgast minnkar græni hringurinn og litur táknsins breytist. Þegar
táknið verður rautt er nauðsynlegt að framkvæma kvörðun. Ef ekki er hægt að
áætla tímann fram að næstu kvörðun sýnir táknið heilan bláan hring utan um
spurningamerki. Ef sykurneminn er ekki tilbúinn fyrir kvörðun birtist þrípunktur í
hringnum.
Tákn fyrir hljóð: Ef kveikt er á hljóðlausri viðvörun: hljóð
hljóð og titringur
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, titringur

eða

.
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TÁKN FYRIR STÖÐVUN INSÚLÍNGJAFAR MEÐ SMARTGUARD™

SYKURNEMARIT

Í hvert sinn sem kveikt er á SmartGuardTM-eiginleikanum Suspend before low
(stöðva fyrir neðri mörk) eða Suspend on low (stöðva við neðri mörk) birtist
SmartGuardTM-táknið fyrir stöðvun insúlíngjafar á heimaskjánum.

Myndrit sem sýnir sykurnemamælingar síðustu þrjár
klukkustundirnar er birt á heimaskjánum. Efri mörk
blóðsykursins, sem þú hefur slegið inn í stillingum
sykurnemans, eru sýnd með appelsínugulri línu og neðri
mörkin með rauðri línu.

Kveikt er á Suspend before low (stöðva fyrir neðri mörk) eða Suspend
on low (stöðva við neðri mörk) og eiginleikinn er tilbúinn. Ef annar hvor
stöðvunareiginleikinn verður virkur blikkar táknið á meðan insúlíngjöfin er stöðvuð.
Kveikt er á Suspend before low (stöðva fyrir neðri mörk) eða Suspend on low
(stöðva við neðri mörk) en eiginleikinn er ekki tilbúinn. Þetta getur stafað af því
að insúlíngjöf hefur verið stöðvuð fyrir skömmu síðan eða að engar mælingar frá
sykurnema eru tiltækar.

Þú getur einnig skoðað myndrit með
6 klukkustunda, 12 klukkustunda og 24 klukkustunda
sykurnemamælingum.
ATHUGIÐ: Stundum birtast ein, tvær eða þrjár stefnuörvar fyrir ofan
sykurnemamælinguna. Þær gefa til kynna hraða og stefnu sykurnemamælinganna.
Sjá nánari upplýsingar um þessar örvar í „Stefnur“ á síðu 58.

STAÐA SYKURNEMA
Í valmyndinni fyrir stöðu sykurnema getur þú til dæmis
séð hvenær framkvæma á næstu kvörðun, tímann sem
sykurneminn á eftir og líftíma rafhlöðu sendisins.
Á heimaskjánum skaltu ýta á

.

Veldu Status (staða).
Veldu Sensor (sykurnemi).
Þú sérð einnig aðrar upplýsingar um stöðu sykurnema í skjámyndunum
Notifications, Quick Status og Settings Review (tilkynningar, fljótlegt yfirlit og
yfirlit yfir stillingar).

Tímabil
Stakur
leiðréttingarskammtur
eða stakur skammtur
gefinn handvirkt

7

8
20
17

Efri mörk

14

Innsláttur
blóðsykurmælingar

11

mmól/l kvarði

8

Neðrimörk
Stakur skammtur
með hliðsjón af
kolvetnum

Nýjasta
sykurnemamæling

5
2.2
mmol/L

9.4 mmol/L, 06:45

Stakur skammtur, blóðsykurgildi,
sykurnemagildi og tími

„Æskilegtbil“
(grænt band)

Sykurnemamælingar yfir
tímabil (blá lína)

Myndritið sýnir sykurnemagildi á bilinu 2,2 mmól/l til 22,2 mmól/l. Græna bandið
sem liggur yfir skjáinn stendur fyrir sykurnemagildi á bilinu frá 3,9 mmól/l til
10 mmól/l. Bláa línan sýnir raunveruleg sykurnemagildi yfir tímabilið. Við hægri
enda bláu línunnar er blár punktur sem stendur fyrir nýjasta sykurnemagildið.
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Upplýsingar um stakan leiðréttingarskammt, innslátt blóðsykurmælingar og stakan
skammt með hliðsjón af máltíð (kolvetnum) eru sýndar á myndritinu. Til að fá frekari
upplýsingar um tákn skaltu leita að tákninu á myndritinu og ýta á eða til að fletta
að viðkomandi tákni. Upplýsingarnar um táknið birtast neðst á skjánum. Táknin sem
sýnd eru á myndritinu eru:
– merkir annaðhvort stakan leiðréttingarskammt eða handstýrðan
stakan skammt
– merkir blóðsykurgildi sem var annaðhvort slegið inn handvirkt eða
með mæli
– merkir stakan skammt með innslætti fyrir kolvetni; birtist
annaðhvort bara fyrir kolvetni eða fyrir kolvetni ásamt stökum
leiðréttingarskammti

KAFLI 19: AÐRAR VIÐVARANIR FRÁ SYKURNEMA
Fjallað var um sérsniðnar viðvaranir í kafla 14. Þú munt einnig fá aðrar viðvaranir frá
sykurnemanum. Algengustu viðvaranirnar sem þú mátt búast við að fá þegar þú notar
samfellda sykurnemamælingu, má finna í töflunni hér fyrir neðan.

Viðvörun
Calibrate now (kvarða
núna)

Lost sensor signal
(merki frá sykurnema
finnst ekki)

Ýttu á eða til að fara í gegnum tímabilið. Upplýsingar um sykurnemagildi og tíma,
blóðsykurmælingar og tíma, ásamt magni stakra skammta birtast neðst á skjánum.
Ýttu á eða til að breyta tímabilinu sem sýnt er á myndritinu. Ýttu á
heimaskjánum til að opna myndritin.

á

Calibration not
accepted (kvörðun
ekki samþykkt)

BG not received
(blóðsykurgildi ekki
móttekið)
Sensor expired
(sykurnemi er
útrunninn)

Ástæða
Það þarf að kvarða sykurnemann
til að geta fengið mælingu frá
sykurnema.

Sláðu blóðsykurgildi inn í dæluna
til að kvarða.

Samskipti milli dælu og sendis hafa
verið rofin
í 30 mínútur á meðan, eða eftir,
upphitunartíma sykurnema.

Athugaðu hvort sykurneminn
er ennþá á sínum stað og hvort
sendirinn og sykurneminn eru enn
tengdir saman. Færðu dæluna nær
sendinum.

Kerfið gat ekki notað
Eftir 15 mínútur biður dælan þig um
blóðsykurmælingarnar sem þú
að slá inn nýja blóðsykurmælingu
slóst inn til að kvarða sykurnemann. fyrir kvörðun.
Þvoðu hendurnar og þurrkaðu
þær vel áður en þú mælir
blóðsykurgildið.
Sendirinn gat ekki móttekið gildi
blóðsykurmælingar frá dælunni.

Færðu dæluna nær sendinum og
veldu „OK“ (í lagi). Dælan mun þá
reyna að senda blóðsykurgildið
aftur.

Sykurneminn hefur lokið
notkunartíma sínum.

Fjarlægðu sykurnemann og fylgdu
leiðbeiningunum til að setja inn og
ræsa nýjan sykurnema.

Sykurneminn er að uppfæra sig.

Ekki kvarða nema beðið sé um
það. Þetta getur tekið allt að þrjár
klukkustundir.

Þú hefur móttekið tvær viðvaranir í
röð um að kvörðun
hafi ekki verið samþykkt.

Fjarlægðu sykurnemann og fylgdu
leiðbeiningunum til að setja inn og
ræsa nýjan sykurnema.

Sensor updating
(sykurnemi uppfærist)

Change sensor (skiptu
um sykurnema)

Viðbrögð

Dælan hefur
ekki fengið merkierfráað finna
Aftengdu
sendi og sykurnema og
Cannot
sensor
Lista
meðfind
öllum
viðvörunum
og hættuboðum
í notendahandbók
signal
(merki
frá
sendinum.
tengdu
aftur
á ný, og
MiniMed™ 670G-kerfisins.
sykurnema finnst ekki)

90

veldu síðan „OK“ (í lagi).
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AÐ HLAÐA OG GEYMA GUARDIAN™ LINK 3-SENDI
Hlaðið sendinn fyrir hverja notkun. Grænt ljós blikkar á
hleðslutækinu á meðan sendirinn er í hleðslu. Þegar hleðslu
er lokið logar græna ljósið áfram, án þess að blikka, í 15 til
20 sekúndur og slokknar svo. Þú þarft að hlaða sendinn
eftir hverja notkun sykurnemans. Hægt er að nota
fullhlaðinn sendi í sjö daga að hámarki, án þess að hlaða
hann aftur. Það getur tekið allt að tvær klukkustundir að
hlaða hann til fulls.
Þegar sendirinn er tekinn úr hleðslutækinu ætti grænt
ljós að blikka á hleðslutækinu. Það gefur til kynna að
sendirinn hafi næga hleðslu til að hægt sé að tengja hann
við sykurnemann. Ef græna ljósið blikkar ekki skaltu setja
sendinn aftur í hleðslutækið og hlaða hann að fullu.
Geymdu sendinn, hleðslutækið og prufutengilinn á
hreinum og þurrum stað við stofuhita. Þú getur geymt
sendinn í hleðslutækinu, en það er ekki nauðsynlegt.
VARÚÐ: Nauðsynlegt er að hlaða sendinn á 60 daga
fresti. Ekki geyma sendinn í hleðslutækinu lengur
en í 60 daga. Annars skemmist rafhlaða sendisins
varanlega. Taktu sendinn úr hleðslutækinu og settu
hann aftur í til að hlaða aftur fyrir notkun.

Ef þú setur sendinn í hleðslu og sérð ekkert ljós
á hleðslutækinu: skaltu skipta um rafhlöðuna í
hleðslutækinu. Ef það kvikna enn engin ljós á hleðslutækinu
eftir að skipt hefur verið um rafhlöður gætu tengipinnar
sendisins verið skemmdir. Hafðu samband við AZ Medica.
Ef þú sérð rautt ljós blikka á hleðslutækinu
á meðan sendirinn er í hleðslu: skaltu skipta
um rafhlöðuna í hleðslutækinu.
Ef þú sérð rautt ljós blikka stutt og langt til skiptis á
hleðslutækinu á meðan sendirinn er í hleðslu: skaltu skipta
um rafhlöðuna í hleðslutækinu og hlaða sendinn að fullu.
Frekari upplýsingar má finna í handbókum fyrir
Guardian™ Link 3-sendi og -hleðslutæki.
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FERÐAST MEÐ FLUGI
Ef þú notar tæki fyrir samfellda sykurnemamælingu er óhætt að hafa það með sér í
almenningsflug.
Ef starfsfólk flugfélaga spyr um notkun tækisins skaltu framvísa neyðarkortinu þínu.
Ef það krefst þess samt sem áður að þú slökkvir á búnaðinum skaltu fara eftir því.
Ekki er hægt að slökkva á sendinum. en hægt er að stilla hann á flugstillingu.
Ef þú þarft að stöðva þráðlaus
samskipti tímabundið meðan á flugi
stendur:
Ýttu á

.

Veldu Options (valkostir).
Veldu Utilities (almennar stillingar).
Veldu Airplane Mode (flugstilling).
Veldu Airplane Mode (flugstilling) til
að kveikja á henni.

Til að hefja aftur þráðlaus samskipti:
Ýttu á

.

Veldu Options (valkostir).
Veldu Utilities (almennar stillingar).
Veldu Airplane Mode (flugstilling).
Veldu Airplane Mode (flugstilling) til að
slökkva á henni.
Veldu Save (vista).

Veldu Save (vista).
Sendirinn heldur áfram að mæla
sykurnemagildin í flugstillingu.
Þegar þú slekkur á flugstillingu og þráðlausa tengingin verður virk á ný, sendir
sendirinn allt upp í 10 klst. mælingagögn frá sykurnemanum í dæluna.
Ef flugstilling var í gangi í minna en 6 klukkustundir:
1) Bíddu í 15 mínútur þangað til mælingarnar frá sykurnemanum birtast á skjá
dælunnar.
Ef flugstilling var í gangi í meira en 6 klukkustundir:
1) Aftengdu sendinn frá sykurnemanum og tengdu saman á ný.
2) Veldu „Reconnect Sensor“ (tengja aftur sykurnema) þegar þau skilaboð birtast
á skjánum til að hefja upphitun á sykurnema.
3) Gögn frá sykurnemanum (allt að 10 klukkustundir) munu birtast í dælunni.
4) Eftir allt að tvær klukkustundir biður dælan um kvörðun til að geta haldið áfram
sykurnemamælingu.
MIKILVÆGT: Mikilvægt er að fylgjast sérstaklega vel með blóðsykrinum á
ferðalögum. Vertu alltaf tilbúin(n) að bregðast við breytingum
á blóðsykri ef þörf krefur.
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Myndirnar hér fyrir neðan sýna nánar
hvernig stöðvunareiginleikar
SmartGuard™ eru notaðir í
MiniMed™ 670G-kerfinu.

Stefnur sykurnemamælinga
Áætluð stefna sykurnemamælinga
Stefna sykurnemamælinga á meðan
insúlíngjöf er stöðvuð

Haldið áfram með sjálfvirkan grunnskammt byggt á sykurnemagildi:

Suspend on low (stöðva við neðri mörk) atburður:

2,2 mmól/l fyrir ofan neðri mörk

Ef gildi sykurnemamælingar nær neðri
mörkum þínum mun insúlíngjöf stöðvast.

1

1,1 mmól/l fyrir ofan neðri mörk

Neðri mörk

Þú færð ávallt skilaboð og heyrir
viðvörunarhljóð þegar þetta gerist.
Neðri mörk

3,9 mmól/l fyrir ofan neðri mörk

1,1 mmól/l fyrir ofan neðri mörk

30 mín.

Neðri mörk

30 mín.

Þú hefur 10 mínútur til að bregðast við
áður en dælan byrjar að gefa frá sér
sírenuhljóð og neyðarskilaboð birtast á
skjánum.

Suspend before low (stöðva fyrir neðri mörk) atburður:
2

Til að koma í veg fyrir að
sykurnemamæling nái neðri mörkum
þínum stöðvar dælan insúlíngjöf áður en
sykurmælingin:

Þegar insúlíngjöf stöðvast vegna Suspend
before low (stöðva fyrir neðri mörk) eða
Suspend on low (stöðva við neðri mörk) og
ef insúlíngjöf með grunnskammti er ekki
haldið áfram vegna sykurnemamælingar
mun insúlíngjöf hefjast sjálfkrafa aftur eftir
2 klst.

5

	nær neðri mörkum eða er innan við
3,9 mmól/l fyrir ofan neðri mörk
1,1 mmól/l fyrir ofan neðri mörk

	Áætlað er að sykurnemamælingin
nálgist neðri mörkin á innan við
30 mínútum.

Alert on low (viðvörun við neðri mörk) á meðan
Suspend before low (stöðva fyrir neðri mörk) atburður á sér stað:

Neðri mörk
2 klukkustundir

Þú færð ávallt viðvörun þegar þetta á sér
stað.
Neðri mörk

Þú hefur 10 mínútur til að bregðast við
áður en dælan byrjar að gefa frá sér
sírenuhljóð og neyðarskilaboð birtast á
skjánum.

Þú færð alltaf viðvörun þegar þessum 2 klst.
hámarksstöðvunartíma er náð, jafnvel þó að
slökkt sé á Resume basal alert (tilkynning
um að grunnskammtur hafi verið virkjaður
á ný). Mundu að þú getur ákveðið að halda
áfram handvirkri gjöf grunnskammts
hvenær sem er.

Stöðvun með SmartGuardTM er ekki tiltæk:
Þegar insúlíngjöf með grunnskammti hefst
aftur á ný eftir annaðhvort Suspend before
low (stöðva fyrir neðri mörk) eða Suspend
on low (stöðva við neðri mörk) atburð mun
alltaf líða einhver tími þar sem stöðvun með
SmartGuardTM er ekki tiltæk.

6

Ef insúlíngjöf er stöðvuð vegna Suspend
before low (stöðva fyrir neðri mörk) getur
sykurnemagildið samt sem áður náð
neðri mörkum þínum.

3

	sykurnemagildið er fyrir ofan neðri mörkin
og á uppleið.
	insúlíngjöf hefur verið stöðvuð vegna
sykurnemamælingar í a.m.k 30 mínútur.
Ef kveikt er á Resume basal alert (tilkynning
um að grunnskammtur hafi verið virkjaður á
ný) færðu viðvörun þegar þetta gerist. Mundu
að þú getur ákveðið að halda áfram handvirkri
gjöf grunnskammts hvenær sem er.

Haldið áfram með sjálfvirkan grunnskammt eftir 2 klukkustunda
hámarksstöðvunartíma:

Ef kveikt er á Alert before low (viðvörun
fyrir neðri mörk) færðu viðvörun þegar
insúlíngjöf er stöðvuð.
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Þegar insúlíngjöf stöðvast vegna Suspend
before low (stöðva fyrir neðri mörk) eða
Suspend on low (stöðva við neðri mörk)
mun insúlíngjöf með grunnskammti hefjast
sjálfkrafa aftur ef:

4

30 mín.
Neðri mörk

SmartGuardTM-stöðvunareiginleikar eru
oftast ekki tiltækir í 30 mínútur ef þú hefur
brugðist við stöðvunarviðvöruninni. En þeir
geta verið ótiltækir í allt að 4 klukkustundir,
Sjá nánari upplýsingar um þetta ótiltæka
tímabil í notendahandbókinni.
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SJÁLFVIRK SMARTGUARDTM-STILLING

VELKOMIN(N) Í SJÁLFVIRKA SMARTGUARD™-STILLINGU
Í þessum hluta í Að hefja notkun á MiniMedTM 670G-dælukerfinu færðu kynningu á
sjálfvirkri tækni SmartGuard™ sem stillir grunnskammt insúlíngjafarinnar sjálfkrafa út
frá sykurnemamælingum þínum. Til að geta notað þessa tækni verður dælan þín að
vera í sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu. Í þessum kafla færðu upplýsingar um sjálfvirka
stillingu og hvernig hún virkar.
Ítarlegar leiðbeiningar um sjálfvirku stillinguna og MiniMed™ 670G-dælukerfið
eru í notendahandbók MiniMed™ 670G-kerfisins.
ATHUGIÐ: Í hvert sinn sem dælan er ekki í sjálfvirkri stillingu er hún í handvirkri stillingu.
Handvirk stilling er ekki stilling sem hægt er að kveikja eða slökkva á í valmynd, heldur er
hún einfaldlega
stillingin sem dælan er í þegar hún er ekki í sjálfvirkri stillingu.

Í sjálfvirkri stillingu:
	Grunnskammtur insúlíns er gefinn með hliðsjón af sykurnemamælingum þínum
og nýjustu insúlínþörfum þínum. Þessi grunnskammtur kallast sjálfvirkur
grunnskammtur.
	 Markgildi sjálfvirkrar stillingar er 6,7 mmól/l.
	Þú getur breytt markgildinu tímabundið í 8,3 mmól/l fyrir líkamsrækt eða aðrar
aðstæður þegar þú vilt hækka markgildið.
	Þú þarft samt sem áður að slá inn kolvetni við máltíðir og blóðsykurgildi til að
kvarða sykurnemann.
	Þegar þú slærð inn blóðsykurgildi sem er hærra en 8,3 mmól/l gæti sjálfvirk
stilling ráðlagt þér að taka stakan leiðréttingarskammt, eftir því hvernig
insúlínþörf þín hefur verið reiknuð út.
	Þú færð tilkynningu þegar þú þarft að slá inn blóðsykurgildi eða aðvörun ef dælan
þarf að fá blóðsykurgildi til að fara í sjálfvirka stillingu eða halda áfram í henni.

ATHUGIÐ: Stundum gefur sjálfvirk stilling grunnskammt af insúlíni
í samræmi við nýjustu insúlínþörf þína, en þá er skammturinn ekki stilltur út frá
sykurnemamælingu. Þetta er kallað öruggur grunnskammtur. Þú munt læra um öruggan
grunnskammt eftir að þú hefur kynnt þér grunnatriði sjálfvirkrar stillingar.
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KAFLI 20: UPPRIFJUN OG ÁMINNINGAR
ÁÐUR EN BYRJAÐ ER AÐ NOTA SJÁLFVIRKA
SMARTGUARD™-STILLINGU
Mikilvægt er að lesa og fara eftir þessum almennu áminningum áður en þú byrjar að
nota stillinguna.
Blóðsykurmæling
Hægt er að nota blóðsykurmælingarnar sem þú slærð inn í dæluna þína til að:
Kvarða sykurnemann

SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING I AÐ NOTA SJÁLFVIRKA STILLINGU Í FYRSTA SKIPTI

KAFLI 21: AÐ NOTA SJÁLFVIRKA SMARTGUARD™STILLINGU Í FYRSTA SKIPTI
Þú þarft að ljúka nokkrum skrefum áður en þú notar sjálfvirka SmartGuard™-stillingu
í fyrsta skipti. Sum skref taka lengri tíma en önnur og sumum gæti þurft að ljúka á
undan öðrum. Á næstu síðum færðu leiðbeiningar um hvernig á að stilla dæluna á
sjálfvirka stillingu í fyrsta skipti.
MIKILVÆGT: Hafðu samráð við heilbrigðisstarfsfólk til að ákveða hvenær þú
átt að kveikja á sjálfvirkri stillingu og hvaða sérsniðnu stillingar þú átt að nota.

Fara í sjálfvirka SmartGuard™-stillingu
Halda áfram í sjálfvirkri stillingu þegar dælan sendir tilkynningu um það
	Ráðleggja stakan leiðréttingarskammt þegar blóðsykurgildi sem er 8,3 mmól/l eða
hærra er slegið inn.
Ef þú telur að einhver blóðsykurmæling sé ónákvæm skaltu þvo þér um hendurnar
og mæla blóðsykurinn aftur. Þegar dælan biður þig að slá inn nýtt blóðsykurgildi er
mikilvægt að framkvæma mælingu með blóði úr fingurgómi og slá inn nýtt gildi.

ATHUGIÐ: Þegar kveikt er á sjálfvirkri stillingu verður að ljúka öðrum skrefum fyrst
til að virkja stillinguna eða koma henni í gagnið. Ef þú notar SmartGuardTM Suspend
before low (stöðva fyrir neðri mörk) eða SmartGuardTM Suspend on low (stöðva við
neðri mörk) verður slökkt sjálfkrafa á þessum eiginleikum þegar sjálfvirk stilling verður
virk.

Kvörðun
Eftir fyrsta daginn sem sykurneminn er notaður þarf að kvarða hann að lágmarki á 12
klukkustunda fresti.
Þú gætir fengið aukaviðvörunina Calibrate now (kvarða núna) ef kerfið greinir að
kvörðun sé nauðsynleg til að tryggja nákvæmni mælinga sykurnemans. Best er að
kvarða fjórum sinnum á dag. Best er að framkvæma kvörðun þegar blóðsykurinn er í
jafnvægi. Ef kvörðun er framkvæmd þegar
,
eða
,
örvar eru til staðar
gæti það dregið úr nákvæmni nemans. Mörgum þykir góður tími fyrir kvörðun vera
fyrir máltíðir.
Skoðaðu kvörðunarleiðbeiningarnar í kaflanum SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING
(HANDVIRK STILLING) til að fá frekari upplýsingar.
Innsláttur kolvetna
Í sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu er mikilvægt að slá inn kolvetnainntöku og
staðfesta insúlíngjöf til að þú fáir staka skammta í tengslum við máltíðir.
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DÆLAN UNDIRBÚIN FYRIR SJÁLFVIRKA
SMARTGUARD™-STILLINGU
1) Notaðu dæluna til að gefa þér insúlín í a.m.k. 48 klukkustundir. Þetta er kallað
upphitunartími sjálfvirkrar stillingar. Upphitunartíminn gerir dælunni kleift að
læra að þekkja sérsniðna insúlínþörf þína fyrir sjálfvirka stillingu. Upphitunartími
sjálfvirkrar stillingar hefst á fyrsta miðnætti eftir að dælan þín byrjar að gefa insúlín,
og tekur 48 klukkustundir. Ekki þarf að kveikja á sjálfvirkri stillingu dælunnar til að
upphitunartíminn fari í gang. Þú kveikir seinna á sjálfvirku stillingunni.
Til dæmis, ef dælan þín byrjar að gefa insúlín kl. 15:00 á degi 1 hefst
upphitunartíminn kl. 00:00 (á miðnætti) á degi 2 og lýkur kl. 00:00 (á miðnætti)
á degi 4.
Sumar viðvaranir og hættuboð sem koma upp við upphitun, þar með taldar
viðvaranirnar Suspend before low (stöðva fyrir neðri mörk) og Suspend on low
(stöðva við neðri mörk), munu slökkva á sjálfvirkri stillingu.

Insúlíngjöf
hófst

48 klst.
upphitunartími
hefst

48 klst.
upphitunartíma
lokið

Sjálfvirk
stilling getur
virkjast
00:00

06:00

00:00
(miðnætti)
DAGUR 1

12:00

18:00

15:00

00:00

06:00

00:00
(miðnætti)
DAGUR 2

12:00

18:00

00:00

06:00

00:00
(miðnætti)
DAGUR 3

12:00

18:00

00:00

00:00
(miðnætti)
DAGUR 4

2) Kveiktu á valkosti fyrir sykurnema og ræstu sykurnemann ef þú ert ekki þegar að
nota hann. Þú verður að vera með virkan sykurnema til að geta notað sjálfvirka
stillingu.
Lestu kaflann Að hefja samfellda sykurnemamælingu (handvirk stilling) til að
fá leiðbeiningar um notkun sykurnema og samfelldrar sykurnemamælingar.
Hafðu samband við heilbrigðisstarfsfólk ef þú hefur ekki fengið þjálfun í notkun
sykurnemans.
Ef heilbrigðisstarfsfólk hefur þegar sett upp Bolus Wizard™-eiginleikann skaltu
halda áfram í skref 4.
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Næst þarftu að slá inn kolvetnahlutfallið þitt og tíma virks insúlíns á
uppsetningarskjánum fyrir áætlaðan stakan skammt. Hægt er að slá þessar
stillingar inn sem sérstillingar fyrir áætlaðan stakan skammt eða sem hluta af
uppsetningu á Bolus Wizard™-eiginleikanum. Ef þú velur að slá inn stillingarnar í
Bolus Wizard™-eiginleikanum þarftu að ljúka öllum stillingunum í Bolus Wizard™:
Carb Ratio (kolvetnahlutfall), Insulin Sensitivity Factor (insúlínnæmni), BG Target
(markgildi blóðsykurs) og Active Insulin Time (tími virks insúlíns).
3) Sláðu inn kolvetnahlutfallið þitt og tíma virks insúlíns með einni af eftirfarandi
aðferðum:
Sérsniðnar stillingar fyrir áætlaðan stakan skammt
Til að slá inn kolvetnahlutfallið þitt og tíma virks insúlíns sem sérsniðnar stillingar.
a) Ýttu á .
b) Veldu Options (valkostir).
c) Veldu Delivery Settings (stillingar insúlíngjafar).
d) Veldu Bolus Estimate Setup (uppsetning áætlaðs staks skammts).
e) Veldu Carb Ratio (kolvetnahlutfall) eða Active Insulin Time (tími virks insúlíns).
f ) Sláðu inn stillingarnar þínar.
Stillingar Bolus Wizard™
Skoðaðu kaflann Að hefja notkun á MiniMed™ 670G-insúlíndælu til að fá
leiðbeiningar um notkun Bolus Wizard™-eiginleikans til að slá inn kolvetnahlutfall,
virkt insúlín og aðrar stillingar í Bolus Wizard™.
4) Skoðaðu eftirfarandi atriði á heimaskjánum:
Virkur tímabundinn grunnskammtur
Núverandi gjöf á stökum skammti, þ.m.t. Square Wave™ eða Dual Wave™
stakir skammtar
Stöðvun á insúlíngjöf.
Ef eitthvað af ofangreindu er til staðar getur sjálfvirk SmartGuard™-stilling ekki
virkjast eða byrjað að vinna. Ef eitthvert af þessum atriðum er í gangi verður þú að
bíða þar til þeim lýkur eða hætta við þau til að virkja sjálfvirka stillingu.
5) Lestu eftirfarandi varnaðarorð. Fylgdu síðan skrefunum til að kveikja á sjálfvirkri
stillingu.
VARNAÐARORÐ: Ekki má setja dæluna í sjálfvirka stillingu ef þú hefur notað
dæluna á síðastliðnum þremur dögum til að æfa þig í að ýta á hnappana eða ef
grunnskammtur insúlíns sem var innstilltur í dæluna var ekki raunverulegur
grunnskammtur. Slíkt getur valdið því að þú færð annaðhvort of lítið eða of
mikið insúlín, sem aftur getur valdið blóðsykurhækkun eða blóðsykurlækkun.
Sjálfvirk stilling notar nýjustu upplýsingar um insúlíngjöf þína í dælunni til að
ákvarða insúlínmagnið sem þú færð með sjálfvirkum grunnskammti.
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KVEIKT Á SJÁLFVIRKRI SMARTGUARD™-STILLINGU
Þegar þú hefur lokið við skref 1-5 er allt klárt til að kveikja á sjálfvirkri stillingu.
1

2

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).

3

Veldu SmartGuard.
Veldu Auto Mode (sjálfvirk stilling)
á næstu skjámynd.
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 íðasta skrefið felur í sér að slá inn
S
blóðsykurgildi. Þú getur annaðhvort
slegið blóðsykurgildið inn handvirkt í
viðkomandi valmynd eða með því að
nota Contour® Next LINK 2.4 mælinn.
Ef þú hefur slegið inn blóðsykurgildi á
síðustu 12 mínútum gæti dælan verið
í sjálfvirkri stillingu. Dælan þín gefur til
kynna hvenær tímabært er að slá inn
blóðsykurgildi. Skoðaðu dæluskjáinn og
fylgdu leiðbeiningunum.

Þú getur líka farið í skjámyndina „Auto
Mode Readiness“ (stöðu sjálfvirkrar
stillingar) til að athuga hvort dælan þín er
tilbúin fyrir innslátt blóðsykurgildis.
Þú lærir nánar um skjámyndina „Auto
Mode Readiness“ (stöðu sjálfvirkrar
stillingar) í næsta kafla á síðu 104.

ATHUGIÐ: Ef þú ert að nota nýjan sykurnema sem er enn í upphitunarfasa eða ef þú
varst að framkvæma fyrstu kvörðun
fyrir nýjan sykurnema er dælan ekki tilbúin fyrir innslátt blóðsykurgildis.

4
ATHUGIÐ: Ef þú slærð inn blóðsykurgildi yfir 8,3 mmól/l gæti sjálfvirk stilling ráðlagt
þér að taka stakan leiðréttingarskammt. Sjá Að nota dæluna í sjálfvirkri stillingu.

Veldu aftur Auto Mode (sjálfvirk stilling)
til að kveikja á henni.
Skoðaðu skjáinn til að vera viss um að
sjálfvirk stilling sé stillt á On (kveikt).

Veldu Save (vista).
Taktu eftir að „Auto Mode BG Alert“ (gefa
viðvörun ef vantar blóðsykurmælingu
í sjálfvirkri stillingu) er líka stillt á On
(kveikt). Þú lærir um þessa viðvörun
í kaflanum Upplýsingar um örugga
grunnskammtastillingu á síðu 118.

ATHUGIÐ: Ef sjálfvirk SmartGuard™-stilling er enn ekki tilbúin eftir að þú hefur valið
Save (vista) færðu viðvörun með leiðbeiningum um að skoða skjámyndina „Auto
mode Readiness“ (stöðu sjálfvirkrar stillingar).
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KAFLI 22: AÐ ATHUGA STÖÐU SJÁLFVIRKRAR
SMARTGUARD™-STILLINGAR
HVERNIG Á AÐ VITA HVENÆR DÆLAN ER Í SJÁLFVIRKRI
SMARTGUARD™-STILLINGU
Þegar búið er að kveikja á sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu og ljúka öllum skrefunum
fyrir stöðu sjálfvirkrar stillingar verður stillingin virk. Þegar sjálfvirk stilling er virk birtist
stórt merki með bláum útlínum og sykurnemagildi innan í á miðjum heimaskjánum.

Eftirfarandi stöðuskjár sjálfvirkrar stillingar sýnir atriði sem eru tilbúin, atriði sem
þarfnast aðgerða og atriði sem krefjast þess að þú bíðir.
Gátmerki

þýðir að atriðið er tilbúið. Atriðið birtist grálitað.

 purningarmerki
S
við hlið atriðis þýðir að þú þarft að framkvæma aðgerð til að
koma dælunni þinni í sjálfvirka stillingu.
 iðmerki
B
við hlið atriðis þýðir að dælan er að uppfæra sig og að þú þarft ekki
að framkvæma neina aðgerð að svo stöddu.

Ef þú sérð þennan heimaskjá er dælan þín í sjálfvirkri stillingu og er að gefa sjálfvirkan
grunnskammt.
Gátmerki
Merki sjálfvirkrar
stillingar
Sykurnemagildi

Biðmerki
Virkt insúlín

Spurningarmerki

HVAÐ Á AÐ GERA EF DÆLAN ER EKKI Í SJÁLFVIRKRI
SMARTGUARD™-STILLINGU
Ef kveikt er á sjálfvirkri stillingu en hún er óvirk eða vinnur ekki skal skoða skjámyndina
„Auto Mode Readiness“ (stöðu sjálfvirkrar stillingar). Á þessum skjá má sjá af hverju
sjálfvirka stillingin er ekki virk. Mögulega eru gefnar upp aðgerðir sem þú getur
framkvæmt til að virkja sjálfvirka stillingu.

ATHUGIÐ: Til að fá nánari upplýsingar um spurningarmerki og biðmerki skaltu skoða
„Flýtileiðbeiningar fyrir stöðuskjá sjálfvirkrar SmartGuard TM-stillingar“ á síðu 137.

TIL AÐ ATHUGA STÖÐU SJÁLFVIRKRAR STILLINGAR
1

Á heimaskjánum skaltu
velja Status (staða).
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2

3) Veldu Auto Mode Readiness
(staða sjálfvirkrar stillingar).
Stöðuskjár sjálfvirkrar stillingar birtist og
sýnir hvaða atriði eru tilbúin fyrir sjálfvirka
stillingu og hver ekki.
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Þegar dælan er í sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu sýnir skjámyndin „Auto Mode
Readiness“ (staða sjálfvirkrar stillingar) öll atriði í gráum lit og með gátmerkjum. Það
þýðir að lokið hefur verið við öll skrefin fyrir sjálfvirka stillingu og að sjálfvirk stilling sé
virk eða í gangi.

Myndritið sýnir sykurnemagildi á bilinu 2,2 mmól/l til 20 mmól/l. Græna bandið sem
liggur yfir skjáinn stendur fyrir sykurnemagildi á bilinu frá 3,9 mmól/l til 10 mmól/l.
Bláa línan sýnir raunveruleg sykurnemagildi yfir tímabilið. Við hægri enda bláu línunnar
er blár punktur sem stendur fyrir nýjasta sykurnemagildið.
Upplýsingar um stakan leiðréttingarskammt, innslátt blóðsykurmælingar og stakan
skammt með hliðsjón af máltíð (kolvetnum) eru sýndar á myndritinu. Til að fá frekari
upplýsingar um tákn skaltu leita að tákninu á myndritinu og ýta á eða til að
fletta að viðkomandi tákni. Upplýsingarnar um táknið birtast neðst á skjánum. Táknin
sem sýnd eru á myndritinu eru:
– merkir sjálfvirkan grunnskammt eða öruggan grunnskammt (mjög
litlir stakir skammtar)
– merkir stakan skammt sem er eingöngu ætlaður til leiðréttingar

Ef öll atriðin eru ekki grálituð og með gátmerkjum skaltu skoða „Flýtileiðbeiningar
fyrir stöðuskjá sjálfvirkrar SmartGuard™-stillingar“ á síðu 137.

AÐ SKOÐA SYKURNEMARITIÐ Í SJÁLFVIRKRI
SMARTGUARDTM-STILLINGU
Sykurnemaritið í sjálfvirkri stillingu birtir upplýsingar um sykurnemagildin þín og
stefnu þeirra, innslátt blóðsykurgilda, gjöf á sjálfvirkum grunnskammti og innslátt
fyrir staka skammta.
Á heimaskjánum skaltu ýta á

til að skoða sykurnemaritið.
Tímabil

Nýjasta
sykurnemamæling

Gjöf á sjálfvirkum grunnskammti
Stakur leiðréttingarskammtur

mmól/l kvarði

Neðri mörk
Stakur skammtur með
hliðsjón af kolvetnum
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– merkir stakan skammt með innslætti fyrir kolvetni; birtist annaðhvort
bara fyrir kolvetni eða fyrir kolvetni ásamt stökum leiðréttingarskammti.
Ýttu á eða til að fara í gegnum tímabilið. Upplýsingar um sykurnemagildi og
tíma, blóðsykurmælingar og tíma, ásamt magni stakra skammta birtast neðst á
skjánum.
Magn í stökum skammti með (N) á eftir merkir „normal“ eða venjulegan stakan
skammt sem gefinn er í gegnum eiginleikann fyrir staka skammta. Hver gjöf á
sjálfvirkum grunnskammti birtist sem „micro bolus“ (mjög lítill stakur skammtur), til
dæmis 0,025 (M). Innsláttur blóðsykurmælingar er merktur með „BG“, til dæmis BG,
6,7 mmól/l, og sykurnemamæling birtist aðeins með gildinu, til dæmis 6,7 mmól/l.
Ýttu á eða til að breyta tímabilinu sem sýnt er á myndritinu. Hægt er að velja
um 3 klst., 6 klst., 12 klst. eða 24 klst.
Gerðu eftirfarandi til að opna myndritin:

Efri mörk
Innsláttur blóðsykurmælingar

Stakur skammtur, blóðsykurgildi,
sykurnemagildi og tími

– merkir blóðsykurgildi sem var annaðhvort slegið inn handvirkt eða
með mæli

„Æskilegt bil“
(grænt band)
Sykurnemamælingar yfir
tímabil (blá lína)

1) Á heimaskjánum skaltu ýta á

.

2) Ýttu á til að fletta aftur yfir myndritið. Sykurnemagildin birtast neðst á
myndritinu.
3) Ýttu á til að skoða 6 klukkustunda, 12 klukkustunda og 24 klukkustunda
myndrit.
4) Ýttu á

til að fara til baka í heimaskjá.
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KAFLI 23: AÐ NOTA DÆLUNA Í
SJÁLFVIRKRI SMARTGUARD™-STILLINGU
Nú færðu kynningu á því hvernig dælan er notuð í sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu.
Skjámyndir sjálfvirkrar stillingar eru svipaðar og skjámyndir handvirkrar stillingar, en ekki
nákvæmlega eins. Þú þarft að fylgja leiðbeiningunum á skjámyndunum til að nota sjálfvirka
stillingu og nýta þá þekkingu sem þú hefur um notkun dælunnar. Við byrjum á nokkrum
grunnaðgerðum eins og að slá inn blóðsykurgildi og kolvetni, gjöf á stökum skammti,
kvörðun sykurnemans og hvernig tímabundinn grunnur er sleginn inn eða afturkallaður.

AÐ SKRÁ BLÓÐSYKUR Í SJÁLFVIRKRI SMARTGUARD™-STILLINGU
Þú þarft að slá inn blóðsykurgildi í dæluna:
Til að kvarða sykurnemann
Til að halda áfram í sjálfvirkri stillingu þegar dælan gefur viðvörun

SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING I AÐ NOTA DÆLUNA Í
SJÁLFVIRKRI STILLINGU

3

4

 f þú vilt gefa stakan skammt skaltu
E
velja Bolus (stakur skammtur).
Ef þú vilt ekki gefa stakan skammt
skaltu ýta á
og velja Done (lokið).
5

Veldu Carbs (kolvetni) til að slá inn
kolvetni í máltíðum.
Ef þú munt ekki borða kolvetni
skaltu fara í næsta skref.
6

Það eru tvær leiðir til að slá inn blóðsykur í sjálfvirkri stillingu. Þú getur slegið inn
blóðsykurgildi handvirkt eða með því að nota samhæfan mæli, Contour® Next LINK 2.4.

AÐ NOTA CONTOUR® NEXT LINK 2.4 MÆLI TIL AÐ SKRÁ
BLÓÐSYKUR MEÐ EÐA ÁN KOLVETNA VIÐ MÁLTÍÐIR, GEFA
STAKAN SKAMMT OG TIL AÐ KVARÐA SYKURNEMANN
1

Athugaðu blóðsykurinn þinn.
Þú gætir þurft að velja að
senda blóðsykurmælinguna úr
mælinum til dælunnar, eftir því
hvaða sendingarstillingar fyrir
blóðsykurmælingar eru stilltar á
mælinum þínum.
Veldu Yes (já) til að staðfesta
blóðsykurmælinguna. Ef þú heldur
að mælingar blóðsykurmælisins séu
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2

ónákvæmar skaltu ekki staðfesta
strax. Veldu No (nei), þvoðu þér um
hendurnar og mældu blóðsykurinn
aftur.
Stakur skammtur verður
auðkenndur. Ef þú vilt kvarða
með þessu blóðsykurgildi skaltu
velja Calibrate Sensor (kvarða
sykurnema).

Veldu Next (áfram) til að skoða
útreiknað magn staka skammtsins.
7

Veldu Deliver Bolus (gefa stakan
skammt) til að gefa
staka skammtinn.
Skilaboð um að gjöf á stökum
skammti sé hafin birtast í stutta
stund og svo birtist heimaskjárinn
með borða sem sýnir að verið sé að
gefa stakan skammt.

ATHUGIÐ: Ef þú slóst inn blóðsykurgildi yfir 8,3 mmól/l gæti sjálfvirk stilling ráðlagt þér
að taka stakan leiðréttingarskammt. Flettu áfram í gegnum valmyndina fyrir stakan
skammt og sláðu inn kolvetni ef þörf krefur og veldu svo Deliver Bolus (gefa stakan
skammt).
ATHUGIÐ: Þú getur auðveldlega stöðvað stakan skammt hvenær sem er, rétt eins
og í handvirkri stillingu. Ýttu á
og veldu Stop Bolus (stöðva stakan skammt). Veldu
svo Yes (já) til að stöðva gjöf á stökum skammti. Skoðaðu magn staka skammtsins
sem var gefinn og veldu svo Done (lokið).
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AÐ SKRÁ BLÓÐSYKUR HANDVIRKT ÁSAMT KOLVETNUM VIÐ
MÁLTÍÐIR, AÐ GEFA STAKAN SKAMMT OG KVARÐA SYKURNEMANN
1

SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING I AÐ NOTA DÆLUNA Í SJÁLFVIRKRI STILLINGU

7

8

2

 koðaðu útreiknað magn staka
S
skammtsins.
Ýttu á

.

Veldu BG (blóðsykurgildi)

Veldu Bolus (stakur skammtur).

3

4

Veldu Deliver Bolus (gefa
stakan skammt) til að gefa staka
skammtinn. Ýttu á ef þú vilt ekki
gefa staka skammtinn.

Skilaboð birtast þar sem spurt er
hvort þú viljir kvarða með
innslegna blóðsykurgildinu.
Veldu Yes (já) ef þú vilt kvarða.
Veldu No (nei) ef þú vilt ekki kvarða.

Skilaboðin um að gjöf á stökum
skammti sé hafin birtast stuttlega.
9

Ýttu á eða til að slá inn
blóðsykurmælinguna þína og
ýttu á .
5

Veldu Carbs (kolvetni).
Heimaskjárinn opnast og sýnir að
verið sé að gefa stakan skammt.
6
ATHUGIÐ: Ef þú slóst inn blóðsykurgildi yfir 8,3 mmól/l gæti sjálfvirk stilling ráðlagt
þér að taka stakan leiðréttingarskammt. Flettu áfram í gegnum valmyndina fyrir
stakan skammt og sláðu inn kolvetni ef þörf krefur og veldu svo Deliver Bolus (GEFA
STAKAN SKAMMT).

Ýttu á eða til að slá inn
kolvetni í matnum þínum og ýttu
svo á .
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Veldu Next (áfram).

ATHUGIÐ: Þú getur auðveldlega stöðvað stakan skammt hvenær sem er, rétt eins og
í handvirkri stillingu. Ýttu á
og veldu „Stop Bolus“ (stöðva stakan skammt). Veldu
svo Yes (já) til að stöðva gjöf á stökum skammti. Skoðaðu magn staka skammtsins
sem var gefinn og veldu svo Done (lokið).
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AÐ SKRÁ EINGÖNGU BLÓÐSYKURGILDI HANDVIRKT
5
1

2

Ýttu á .
Veldu Enter BG (slá inn blóðsykur).

Veldu Enter BG (slá inn blóðsykur) til að
stilla blóðsykurgildið.

3

Ýttu á eða til að slá inn
blóðsykurmælinguna þína og ýttu á
Veldu Save (vista).
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6

4

.

Ef blóðsykurmælingin þín er yfir
8,3 mmól/l gæti dælan ráðlagt þér að
taka stakan leiðréttingarskammt.
a) Lestu skilaboðin á fyrstu skjámyndinni.
b) Ýttu á til að ljúka við að lesa
skilaboðin.

Veldu Bolus (stakur skammtur).
Byrjaðu á skrefi 5 í leiðbeiningunum
hér að framan, „Að skrá
blóðsykur handvirkt ásamt
kolvetnum við máltíðir,
að gefa stakan skammt og kvarða
sykurnemann“ á síðu 110.

Skilaboð birtast þar sem spurt er hvort
þú viljir
kvarða með innslegna blóðsykurgildinu.
Veldu Yes (já) ef þú vilt kvarða.
Veldu No (nei) ef þú vilt ekki kvarða.
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AÐ SLÁ INN OG HÆTTA VIÐ TÍMABUNDINN GRUNN

AÐ SLÁ INN OG HÆTTA VIÐ TÍMABUNDINN GRUNN

AÐ SLÁ INN TÍMABUNDINN GRUNN

AÐ HÆTTA VIÐ TÍMABUNDINN GRUNN

Hefðbundinn grunnur fyrir sjálfvirka stillingu er 6,7 mmól/l. Þú getur breytt
grunninum tímabundið í 8,3 mmól/l fyrir líkamsrækt eða aðrar aðstæður
þegar þú vilt hækka grunninn fyrir sjálfvirka stillingu. Fáðu ráðleggingar hjá
heilbrigðisstarfsfólki um notkun á tímabundnum grunni.

Ef þú þarft að fara aftur í hefðbundinn grunn sjálfvirkrar stillingar, 6,7 mmól/l, áður en
tími tímabundna grunnsins rennur út getur þú afturkallað tímabundna grunninn.

1

Ýttu á

2

.

Veldu „Temp Target“
(tímabundinn grunnur).

Ýttu á eða til að stilla
tímalengd tímabundna grunnsins
sem þú vilt nota og ýttu svo á .
Hægt er að stilla tímalengdina í
30 mínútna skrefum.
Sjálfgefna stillingin er tvær
klukkustundir.
Veldu Start (ræsa).

3

1

Ýttu á

2

.

Veldu Cancel Temp Target
(afturkalla tímabundinn grunn).
Skjámyndin fyrir tímabundinn grunn
opnast og sýnir upplýsingar um
tímabundna grunninn.

Veldu Cancel Temp Target
(afturkalla tímabundinn grunn) til að
hætta við tímabundna grunninn.
Ef þú vilt ekki hætta við tímabundna
grunninn eftir að þú hefur skoðað
upplýsingarnar skaltu ýta á .
Skilaboð um að tímabundnum
grunni sé lokið og tímalengd
grunnsins birtast stuttlega. Að því
loknu opnast heimaskjárinn.

Skilaboð um að tímabundinn grunnur hafi
verið ræstur birtast í stutta stund og svo birtist
heimaskjárinn með borða sem sýnir tímann sem
eftir er af tímabundna grunninum.
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KAFLI 24: AÐ STÖÐVA INSÚLÍNGJÖF
Í SJÁLFVIRKRI SMARTGUARD™-STILLINGU OG HEFJA
HANA AFTUR

ATHUGIÐ: Ef þú aftengir þig frá dælunni í 30 mínútur eða lengur skaltu hafa dæluna
nálægt þér til að koma í veg fyrir að viðvörun birtist um að merki frá sykurnema finnist
ekki.

Þegar dælan er í sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu getur þú stöðvað insúlíngjöf
hvenær sem þú þarft á að halda.

ATHUGIÐ: Þú þarft ekki að stöðva dæluna þegar þú skiptir um innrennslissett.
Dælan stöðvast sjálfkrafa þegar skipt er um innrennslissett.

AÐ STÖÐVA INSÚLÍNGJÖF
Þegar þú ferð í bað, sturtu eða aftengir dæluna tímabundið af einhverjum
ástæðum skaltu stöðva insúlíngjöfina til að sjálfvirk stilling geti fylgst með réttum
insúlínskammti sem þú fékkst.

AÐ HEFJA INSÚLÍNGJÖF AFTUR
1

1

Ýttu á .
Veldu Suspend Delivery (stöðva
insúlíngjöf).

3

2

2

Veldu Yes (já) til að staðfesta.

Ýttu á .
Veldu Resume Delivery (halda
áfram með insúlíngjöf).

Veldu Yes (já) til að halda áfram
með insúlíngjöf.

Skilaboðin Delivery Resumed Successfully (tókst að halda áfram
með insúlíngjöf) birtast í stutta stund og svo birtist heimaskjárinn.

Skilaboðin Delivery Suspended
(insúlíngjöf stöðvuð) birtast stuttlega.
Að því loknu opnast heimaskjárinn með
rauðu stóru merki og rauðum borða sem
sýnir að insúlíngjöf hafi verið stöðvuð.

116

117

SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING I UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA GRUNNSKAMMTASTILLINGU

KAFLI 25: UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA
GRUNNSKAMMTASTILLINGU
Þegar dælan er í sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu en er ekki að aðlaga
grunnskammta með hliðsjón af sykurnemagildum er dælan í öruggri
grunnskammtastillingu (Safe Basal). Rétt eins og sjálfvirk grunnskammtastilling (Auto
Basal) gefur örugg grunnskammtastilling þér sjálfkrafa grunninsúlínskammta með
hliðsjón af nýlegum insúlínþörfum þínum. Það insúlínmagn sem er gefið er þó ekki
aðlagað með hliðsjón af sykurnemagildum í öruggri grunnskammtastillingu.
Þegar dælan er í öruggri grunnskammtastillingu eru útlínur merkisins sem sýnir
sjálfvirka stillingu hvítar, eins og sjá má hér fyrir neðan. Ekki er víst að sykurnemagildi
séu birt, það fer eftir aðstæðum hverju sinni.

SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING I UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA GRUNNSKAMMTASTILLINGU

Ef dælan hefur farið í örugga grunnskammtastillingu og þú getur leyst úr málinu færð
þú hins vegar viðvörun og tilmæli um aðgerðir. Dæmi um slíkar aðgerðir eru að færa
inn kvörðun, færa inn nýja blóðsykurmælingu frá blóðsykurmæli eða bregðast við
viðvörun um að merki frá sykurnema finnist ekki.
Möguleiki er á valfrjálsri stillingu sem kallast Auto Mode BG Alert (gefa viðvörun
ef vantar blóðsykurmælingu í sjálfvirkri stillingu), en þessi stilling er ætluð til að
lágmarka þann tíma sem dælan er í öruggri grunnskammtastillingu. Þegar kveikt er á
þessari viðvörun mun dælan láta vita þegar æskilegt er að skrá blóðsykurmælingu úr
blóðsykurmæli. Þegar þú færð dæluna fyrst er kveikt á þessari stillingu. Þegar kveikt
er á þessari stillingu eru eftirfarandi viðvaranir virkar:
Auto Mode max delivery (hámarks insúlíngjöf í sjálfvirkri stillingu)
Auto Mode min delivery (lágmarks insúlíngjöf í sjálfvirkri stillingu)
BG required (blóðsykurmæling áskilin)
Cal required for Auto Mode (kvörðun fyrir sjálfvirka stillingu áskilin)
ATHUGIÐ: Gakktu úr skugga um að kveikt sé á „Auto Mode BG Alert“ (gefa viðvörun
ef vantar blóðsykurmælingu í sjálfvirkri stillingu) og fylgdu leiðbeiningunum í
viðvörunarskjámyndum dælunnar til að lágmarka þann tíma sem dælan er í öruggri
grunnskammtastillingu.

Örugg grunnskammtastilling er virkjuð þegar:
 ykurnemagildi eru ekki tiltæk því að sendirinn og dælan eru ekki í samskiptum,
S
eða kvörðun sykurnema hefur runnið út.

ATHUGIÐ: Í töflunni um stillingar MiniMed™ 670G-insúlíndælunnar og
insúlínskammta sem finna má á bls. 134 í viðauka má finna upplýsingar um handvirka
stillingu, grunninsúlíngjöf í sjálfvirkri stillingu og örugga grunnskammtastillingu í
sjálfvirkri stillingu.

Sykurneminn gæti verið að sýna gildi sem eru lægri en raunverulegur blóðsykur.
Blóðsykurgildið er 35% hærra eða lægra en sykurnemagildið.
Þegar nýbúið er að skipta um sykurnema og hann er að ná réttu hitastigi.
Grunninsúlíngjöf í sjálfvirkri stillingu hefur verið í lágmarki í 2,5 klukkustundir.
Grunninsúlíngjöf í sjálfvirkri stillingu hefur verið í hámarki í 4 klukkustundir.
Hámarkstími sem dælan getur verið í öruggri grunnskammtastillingu er
90 mínútur. Þessi tími getur þó verið styttri, og hugsanlega kann ástandið að lagast
af sjálfu sér án þess að þú takir eftir því. Til dæmis fer dælan um stund í örugga
grunnskammtastillingu ef hún fær ekki sykurnemagildi frá sendinum, en fer aftur úr
stillingunni þegar næsta sykurnemagildi berst.
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AÐ BREYTA VIÐVÖRUNARSTILLINGUNNI „GEFA VIÐVÖRUN EF
VANTAR BLÓÐSYKURMÆLINGU Í SJÁLFVIRKRI STILLINGU“
1

SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING I UPPLÝSINGAR UM ÞEGAR
DÆLAN FER SJÁLFKRAFA ÚR SJÁLFVIRKRI STILLINGU

KAFLI 26: UPPLÝSINGAR UM ÞEGAR DÆLAN FER
SJÁLFKRAFA ÚR SJÁLFVIRKRI SMARTGUARD™STILLINGU

2

Við vissar aðstæður fer dælan sjálfkrafa úr sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu:
 f hún hefur verið í öruggri grunnskammtastillingu í 90 mínútur og ekki hefur verið
E
leyst úr orsök þess.

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).
3

 ftir að ákveðnar viðvaranir frá dælu hafa borist sem krefjast þess að þú grípir inn í
E
starfsemi dælunnar, eða fylgist með blóðsykurmælingum. Hættuboð sem valda
því að dælan fer úr sjálfvirkri stillingu eru meðal annars „High SG Auto Mode Exit“
(hátt sykurnemagildi, dæla fer úr sjálfvirkri stillingu) og „Insulin flow blocked“ (stífla í
insúlínflæði).

Veldu SmartGuard.

Dæmi um hættuboð sem veldur því að dælan fer sjálfkrafa úr sjálfvirkri stillingu
er „Insulin flow blocked“ (stífla í insúlínflæði). Til að bregðast við þessu eða hvaða
hættuboðum sem er:

4

1

Veldu Auto Mode (sjálfvirk stilling).
Skjámyndin „Auto Mode“ (sjálfvirk
stilling) birtist og sjálfkrafa er kveikt á
stillingunni „Auto Mode BG Alert“ (gefa
viðvörun ef vantar blóðsykurmælingu í
sjálfvirkri stillingu).
5

Veldu Save (vista).
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2

Ef þú vilt slökkva á þessari viðvörun
skaltu velja AutoMode BG alert (gefa
viðvörun ef vantar blóðsykurmælingu í
sjálfvirkri stillingu) og breyta stillingunni í
Off (slökkt).
Lestu skilaboðin á fyrstu skjámyndinni.
ATHUGIÐ: Hámarkstími sem
dælan getur verið í öruggri
grunnskammtastillingu er 90 mínútur.
Þegar dælan hefur verið í öruggri
grunnskammtastillingu í 90 mínútur fer
hún úr sjálfvirkri stillingu og í handvirka
stillingu svo framarlega sem ekki
hefur verið leyst úr ástandinu sem
varð til þess að dælan fór í örugga
grunnskammtastillingu. Þegar dælan
er í handvirkri stillingu notar hún þær
grunnskammtastillingar sem þú hefur
stillt inn. Nánari upplýsingar eru á
blaðsíðu 118, Upplýsingar um örugga
grunnskammtastillingu.

Ýttu á

til að ljúka við að lesa skilaboðin.

Fylgdu leiðbeiningunum í skilaboðunum.
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ATHUGIÐ: Hættuboðin „Insulin Flow Blocked“ (stífla í insúlínflæði) verða til þess að
dælan fer sjálfkrafa úr sjálfvirkri stillingu. Skoðaðu alltaf skjámyndina „Auto Mode
Readiness“ (staða sjálfvirkrar stillingar) þegar þú vilt fara aftur í sjálfvirka stillingu.

SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING I AÐ HÆTTA HANDVIRKT Í SJÁLFVIRKRI
SMARTGUARD™-STILLINGU

KAFLI 27: AÐ HÆTTA HANDVIRKT Í
SJÁLFVIRKRI SMARTGUARD™-STILLINGU
Þú getur hætt handvirkt í sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu og farið aftur í handvirka
stillingu hvenær sem er.

TIL AÐ HÆTTA Í SJÁLFVIRKRI STILLINGU
1

2
1

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).
ATHUGIÐ: Ef dælan hefur farið úr sjálfvirkri stillingu og þú vilt nota SmartGuard™eiginleikana „Suspend before low“ (stöðva fyrir neðri mörk) eða „Suspend on low“ (stöðva
við neðri mörk) þarftu að fara í SmartGuard™-skjámyndina „Low Setup“ (stillingar neðri
viðmiðunarmarka) og gera eiginleikann virkan. Nánari leiðbeiningar eru í hlutanum „Neðri
viðmiðunarmörk stillt“ í kaflanum „SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING (HANDVIRK
STILLING)“. Nánari upplýsingar um hvernig skal fara til baka í sjálfvirka stillingu eru í „Til
baka í sjálfvirka SmartGuard™-stillingu“ á bls. 124.

ATHUGIÐ: Hættuboðin „Insulin flow blocked“ (stífla í insúlínflæði) berast þegar stífla
verður í flæði insúlíns gegnum slönguna eða legginn.
Ef þessi hættuboð berast skaltu byrja á því að kanna hvort forðahylkið er tómt, því
næst skaltu skoða hvort brot, hnútar eða aðrar greinilegar stíflur eru í slöngu.
Ef þú finnur vandamálið og getur leyst úr því skaltu mæla blóðsykurinn og velja
Resume Basal (halda áfram með grunnskammt).
Ef þessi hættuboð koma aftur fram skaltu fylgja leiðbeiningunum á skjánum og
velja Rewind (spóla til baka) til að þú getir skipt um forðahylki og innrennslissett.

3

Veldu Auto Mode (sjálfvirk stilling) til
að opna skjámyndina „Auto Mode“.

2

Veldu SmartGuard.

4

Veldu aftur Auto Mode (sjálfvirk
stilling) til að slökkva á sjálfvirkri
stillingu.

5

 f þú finnur ekki vandamálið skaltu fylgja leiðbeiningunum á skjánum og velja
E
Rewind (spóla til baka) til að þú getir skipt um forðahylki og innrennslissett.

Veldu Save (vista).
122

123

SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING I AÐ FARA AFTUR Í SJÁLFVIRKA STILLINGU

KAFLI 28: AÐ FARA AFTUR Í SJÁLFVIRKA
SMARTGUARD™-STILLINGU
VARNAÐARORÐ: Þú skalt ekki nota sjálfvirka SmartGuard™-stillingu í
ákveðinn tíma eftir að þú hefur gefið þér insúlín handvirkt með sprautu eða
penna. Handvirkar inndælingar reiknast ekki með í sjálfvirkri stillingu. Þess
vegna gætir þú fengið of mikið insúlín í sjálfvirkri stillingu. Of mikið insúlín
getur valdið blóðsykurlækkun. Ráðfærðu þig við heilbrigðisstarfsfólk um hve
lengi þú þarft að bíða frá því að þú gefur þér insúlín handvirkt þangað til þú
getur haldið áfram að nota sjálfvirka stillingu.

Dælan fer ef til vill aftur í sjálfvirka SmartGuard™-stillingu ef leyst hefur verið úr
vandamálinu sem olli því að hún fór úr sjálfvirkri stillingu, hættuboð hafa ekki slökkt á
sjálfvirkum stillingum og þú hefur fært nýja blóðsykurmælingu inn í dæluna. Ef slökkt
hefur verið á sjálfvirku stillingunni eða þú hefur slökkt á henni handvirkt verður þú að
kveikja á sjálfvirkri stillingu til að geta notað hana aftur.

SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING I AÐ FARA AFTUR Í SJÁLFVIRKA STILLINGU

3

Veldu Auto Mode (sjálfvirk stilling) til að
opna skjámyndina „Auto Mode“.

4

Veldu aftur Auto Mode (sjálfvirk stilling)
til að kveikja á henni.

5

AÐ FARA AFTUR Í SJÁLFVIRKA STILLINGU
Veldu Save (vista).
1

2

Ef dælan fer ekki í sjálfvirka stillingu skaltu skoða kaflann Að athuga stöðu sjálfvirkrar
SmartGuard™-stillingar á bls. 104.

Ýttu á .
Veldu Options (valkostir).
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Veldu SmartGuard.
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KAFLI 29: VIÐVÖRUNARMERKI OG HÆTTUBOÐ Í
SJÁLFVIRKRI SMARTGUARD™-STILLINGU
Til viðbótar við hættuboð sem voru kynnt í hlutanum um dæluna og samfelldar
sykurnemamælingar færð þú hugsanlega eftirfarandi viðvaranir og hættuboð þegar
dælan er í sjálfvirkri SmartGuardTM-stillingu eingöngu.
Heiti og texti

Orsök

Auto Mode started
The following
SmartGuard™ settings
are now turned off

Dælan er komin í
sjálfvirka stillingu. Slökkt
er á SmartGuard™stillingunum „Suspend
before low“ (stöðva
fyrir neðri mörk) og
„Suspend on low“
(stöðva við neðri mörk).

 uspend before low
S
Suspend on low

Viðbrögð
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Í SJÁLFVIRKRI STILLINGU

Heiti og texti

Orsök

Auto Mode max
delivery

Ekki hefur tekist að
lækka sykurnemagildin
í sjálfvirkri stillingu.
Dælan
hefur verið stöðvuð og
áætluð
sykurnemamæling er
yfir markgildum.

Auto Mode has been
unable to bring your
SG down. Enter BG
and resume delivery to
continue in Auto Mode.

 eldu „OK“ (í lagi) til
V
að hreinsa
viðvörunina.
Viðvörunin er
eingöngu til
upplýsingar. Ekki er
þörf á aðgerðum að
svo stöddu.

ATHUGIÐ:

Viðbrögð
V
 eldu „OK“ (í lagi) til
að hreinsa
viðvörunina.
M
 ældu blóðsykurinn
og færðu hann inn í
dæluna.
F
 ylgdu leiðbeiningum
heilbrigðisstarfsfólks
og haltu áfram að
fylgjast með
blóðsykrinum.

Heiti þessarar viðvörunar er það sama og viðvörunarinnar hér á undan í
töflunni um hámarks insúlíngjöf í sjálfvirkri stillingu.

Auto Mode Exit
Basal Name started.
Would you like to
review the Auto Mode
Readiness screen?

Auto Mode max
delivery
Auto Mode has been
at maximum delivery
for 4 hours. Enter BG to
continue in Auto Mode.
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Dælan hefur farið úr
sjálfvirkri stillingu.

Gefur viðvörun þegar
grunninsúlíngjöf í
sjálfvirkri stillingu hefur
verið í hámarki í 4
klukkustundir. Hámarks
grunninsúlíngjöf í
sjálfvirkri stillingu er
ákvörðuð sjálfkrafa.

Fylgdu leiðbeiningunum
fyrir allar viðvaranir eða
hættuboð sem birtust.
Skoðaðu skjámyndina
„Auto Mode Readiness“
(stöðu sjálfvirkrar
stillingar) til að fá
upplýsingar um hvernig
best er að fara aftur í
sjálfvirka stillingu.
Veldu „OK“
(í lagi). Færðu inn
blóðsykurmælingu til að
halda áfram í sjálfvirkri
stillingu.

Ef dælan hefur verið stöðvuð er ekkert insúlín að berast þér. Viðvörunin
getur samt sem áður komið fram.

Auto Mode min
delivery
Auto Mode has been at
minimum delivery for
2:30 hours. Enter BG to
continue in Auto Mode.

Gefur viðvörun þegar
grunninsúlíngjöf í
sjálfvirkri stillingu
hefur verið í lágmarki
í 2,5 klukkustundir.
Lágmarks
grunninsúlíngjöf í
sjálfvirkri stillingu er
ákvörðuð sjálfkrafa.

Veldu „OK“ (í
lagi). Færðu inn
blóðsykurmælingu til
að halda áfram í
sjálfvirkri stillingu.
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Heiti og texti

Orsök

Auto Mode min
delivery

Dælan hefur verið
stöðvuð og áætluð
sykurnemamæling
hefur verið undir
markgildum í 2,5
klukkustundir.

Your SG has been
below target for
21/2 hours. Enter
BG and resume
delivery when ready
to continue in
Auto Mode.

ATHUGIÐ:
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Viðbrögð
Veldu „OK“ (í lagi) til
að hreinsa
viðvörunina.
Mældu blóðsykurinn
og færðu hann inn í
dæluna.
Fylgdu leiðbeiningum
heilbrigðisstarfsfólks
og haltu áfram að
fylgjast með
blóðsykrinum.

Heiti og texti

Orsök

Viðbrögð

BG required

Nauðsynlegt er
að skrá inn nýja
blóðsykurmælingu svo
dælan geti aftur farið í
sjálfvirka stillingu.

Mældu blóðsykur
á blóðdropa úr
fingurgómi og færðu
nýju mælinguna inn.

Sjálfvirk stilling mælir
með því að gefinn
verði stakur skammtur
til leiðréttingar á
blóðsykri, með hliðsjón
af blóðsykurmælingu
sem þú settir inn.

Gefðu þér ráðlagðan
stakan skammt ef þú
telur það rétt tilmæli.

Þú færðir inn
blóðsykurmælingu sem
er hærri en
13,9 mmól/l.

Athugaðu
innrennslissettið.
Athugaðu ketóna.
Fylgstu með
blóðsykrinum.
Staðfestu að
blóðsykurmælingin
hafi verið rétt.

Enter a new BG for
Auto Mode.

Bolus recommended
For xxx mmol/L
entered, a correction
bolus is recommended.
Select Bolus to
program a bolus.

Heiti þessarar viðvörunar er það sama og viðvörunarinnar hér á undan í
töflunni um lágmarks insúlíngjöf í sjálfvirkri stillingu.

Ef dælan hefur verið stöðvuð er ekkert insúlín að berast þér. Viðvörunin
getur samt sem áður komið fram.

Cal required for Auto
Mode
Enter a BG and
calibrate sensor for
Auto Mode.

Auto Mode off
Basal Name started.
Would you like to
review the Auto Mode
Readiness screen?
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Sjálfvirka stillingin
í SmartGuard™valmyndinni hefur
slökkt á sér vegna
þess að upp komu
hættuboð.

Skoðaðu skjámyndina
„Auto Mode Readiness“
(stöðu sjálfvirkrar
stillingar) til að fá
upplýsingar um hvernig
best er að fara aftur í
sjálfvirka stillingu.

ATHUGIÐ: Leiðbeiningar vegna viðvörunar um háan blóðsykur í sjálfvirkri stillingu eru
aðrar en leiðbeiningar vegna viðvörunar um háan blóðsykur í handvirkri stillingu.
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Heiti og texti

Orsök

High SG

Sykurnemagildi hafa
verið há í yfir eina
klukkustund. Þessi
viðvörun er sett fram
með hliðsjón af stilltum
blóðsykurmörkum
og tímalengd: 16,7
mmól/l eða hærri í
eina klukkustund; 13,9
mmól/l eða hærri í þrjár
klukkustundir.

SG has been high for
over 1 hour. Check
infusion set. Check
ketones. Monitor BG.
Síðan kemur
Auto Mode exit
Monitor BG and treat
as necessary. Basal
Name started. Enter
BG to continue in Auto
Mode.

Low SG xx mmol/L
SG is under 2.8 mmol/L.
Check BG and treat.

Sykurnemagildi er
lægra en 2,8 mmól/l.

Viðbrögð
High SG (hátt
sykurnemagildi)
Athugaðu
innrennslissettið.
Athugaðu ketóna.
Fylgstu með
blóðsykrinum.

KAFLI 30: BILANAGREINING
Spurning

Svar

Hvers vegna fór dælan úr sjálfvirkri
SmartGuard™-stillingu?

Það geta verið nokkrar ástæður fyrir því
að dælan fari sjálfkrafa úr sjálfvirkri
stillingu.
Meðal annars:

Auto Mode Exit

 ælan hefur verið í öruggri
D
grunnskammtastillingu í 90 mínútur.

Fylgstu með
blóðsykrinum og
gríptu til aðgerða
eftir þörfum. Færðu
inn lóðsykurmælingu
til að halda áfram í
sjálfvirkri stillingu.

 ættuboð bárust frá dælu sem
H
slökktu á sjálfvirkri stillingu. Þegar
þetta gerist færðu viðvörun um að
dælan hafi farið úr sjálfvirkri stillingu.
Ekki slökkva öll hættuboð frá dælu á
sjálfvirkri stillingu.
S
 jálfvirk stöðvun hefur ekki verið
hreinsuð innan 4 klukkustunda.

Mældu blóðsykur í
blóðdropa úr fingri og
gríptu til aðgerða eftir
þörfum. Fylgstu með
blóðsykrinum.

ATHUGIÐ: Þú getur notað eiginleikann „Alert Silence“ (hljóðlaus viðvörun) í sjálfvirkri
stillingu til að þagga niður í flestum viðvörunum, en þó er ekki hægt að slökkva á hljóði
eftirfarandi viðvarana:
Auto Mode exit (dæla fer úr sjálfvirkri stillingu)
High SG (hátt sykurnemagildi)
Auto Mode off (slökkt á sjálfvirkri stillingu)
Low SG XX mmol/L (2.8 mmol/L or below) (lágt sykurnemagildi, xx mmól/l
(2,8 mmól/l eða lægra).

130

SJÁLFVIRK SMARTGUARD™-STILLING I BILANAGREINING

Ítarlegar leiðbeiningar um sjálfvirka
SmartGuard™-stillingu eru í
notendahandbók MiniMed™
670G-kerfisins.
Hvernig veit ég hvenær dælan fer
sjálfkrafa úr sjálfvirkri SmartGuard™stillingu og skiptir yfir í
handvirka stillingu?

Ef dælan fer sjálfkrafa úr sjálfvirkri
stillingu og skiptir yfir í handvirka stillingu
færðu viðvörun um að dælan hafi farið
úr sjálfvirkri stillingu. Hugsanlegt er
að Active Insulin (virkt insúlín) sé ekki
alveg rétt fyrst eftir að skipt hefur verið
úr sjálfvirkri stillingu yfir í handvirka
stillingu. Ítarlegar leiðbeiningar
eru í notendahandbók MiniMed™
670G-kerfisins.
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Spurning

Svar

Hvernig fer ég aftur í sjálfvirka
SmartGuard™-stillingu?

Dælan fer ef til vill aftur í sjálfvirka
stillingu ef leyst hefur verið úr
vandamálinu sem olli því að hún fór úr
sjálfvirkri stillingu og hættuboð hafa ekki
slökkt á sjálfvirkum stillingum.
Ef dælan fer ekki sjálfkrafa aftur í
sjálfvirka stillingu skaltu skoða kaflann
„Að athuga stöðu sjálfvirkrar stillingar“
hér á undan.

Ég er að reyna að kveikja á sjálfvirkri
SmartGuard™-stillingu, en aðgerðin
er óvirk. Hvernig get ég
kveikt á henni?

Sjálfvirk stilling kann að vera óvirk af
einhverjum neðangreindum ástæðum:
Kolvetnahlutfall hefur ekki verið
slegið inn, stillingar sykurnema eru
óvirkar, kveikt er á SmartGuard™eiginleikunum „stöðva fyrir neðri mörk“
eða „stöðva við neðri mörk“. Athugaðu
allar þessar stillingar.
Frekari upplýsingar og leiðbeiningar eru í
Getting your pump ready for Auto Mode.

Ég er að reyna að kveikja á sjálfvirkri
SmartGuard™-stillingu. Ég færði
inn blóðsykurmælingu. Skjámyndin
„Staða sjálfvirkrar stillingar“ gefur
til kynna að ég þurfi að færa inn aðra
blóðsykurmælingu. Hvað á ég að gera?

Bíddu í 30 mínútur. Þvoðu þér svo um
hendurnar, taktu nýja blóðsykurmælingu
og sláðu hana inn sem kvörðun.

Stundum sést og stundum
á skjámyndinni „Staða sjálfvirkrar
stillingar“. Hver er munurinn?

Á skjámyndinni „Staða sjálfvirkrar
stillingar“ merkir
að þú þarft að
framkvæma ákveðna aðgerð. Hins
vegar merkir
að dælan er að
uppfæra sig og að þú þarft ekki að
framkvæma neina aðgerð.
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Spurning

Svar

Stöðuskjár sykurnema sagði mér að
enn væru nokkrar klukkustundir þar
til kominn væri tími á næstu kvörðun,
hins vegar fékk ég viðvörun um
kvörðun fyrir þann tíma. Hvers vegna?

Ef kerfið greinir að kvörðun
sykurnemans sé nauðsynleg til
að tryggja nákvæmni mælinga
sykurnemans færð þú viðvörunina
„Calibrate now“ (kvarða núna). Þegar
þessi viðvörun birtist verður þú að
færa inn blóðsykurmælingu og kvarða
til að dælan verði áfram í sjálfvirkri
SmartGuard™-stillingu.

Hvar get ég fundið tilkynningarnar
sem birtust á skjánum eftir að ég hef
hreinsað þær?

Þú getur séð viðvaranir og hættuboð
í skjámyndinni „Alarm History“
(viðvaranaferill).

ATHUGIÐ: Til að opna skjámyndina „Alarm History“ (viðvaranaferill) skaltu velja
Options (valkostir), síðan History (ferill) og að lokum Alarm History (viðvaranaferill).

Ég færði inn blóðsykurmælingu og
kolvetni, en nú segir dælan mér að
færa aftur inn blóðsykurmælingu. Má
ég færa inn sömu blóðsykurmælingu
og síðast?

Í sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu
getur verið að dælan biðji um
aðra blóðsykurmælingu ef síðasta
blóðsykurmæling var hærri eða lægri
en reiknað var með.
Ef þú sérð skjámynd þar sem
stendur „BG recommended“
(blóðsykurmæling ráðlögð)
skaltu þvo hendur, og taka nýja
blóðsykurmælingu úr fingurgómi.
ættu þess að færa inn það
blóðsykurgildi sem birtist á skjá
mælisins.
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Handvirk stilling

Sjálfvirk grunninsúlíngjöf í
sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu

Örugg
grunnskammtastilling í
sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu

Birtist á
heimaskjá

Í boði

Þegar sjálfvirk
stilling er ekki
virk.
Má nota með
eða án samfelldrar sykurnemamælingar.
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Þegar kveikt
er á sjálfvirkri
stillingu, eftir að
minnsta kosti
48 klukkustundir
frá því fyrst er
kveikt á dælunni
í sjálfvirkri stillingu (upphitun),
og ef kvarðaður
og virkur
sykurnemi er til
staðar. Síðasta skrefið í að
opna sjálfvirka
stillingu* krefst
blóðsykurmælingar, einnig
krefst sjálfvirk
stilling reglulegra blóðsykurmælinga og
kvarðana.

Dælan fer
sjálfkrafa
úr sjálfvirkri
grunninsúlíngjöf í örugga
grunnskammtastillingu ef
ekki liggja fyrir
gild sykurnemagildi, eða
ef lágmörkum/
hámörkum
sjálfvirkrar grunninsúlíngjafar
hefur verið náð.

		

Grunninsúlíngjöf

Handvirk stilling

Notar grunnskammtastillingarnar
sem eru forritaðar
í grunnskammtavalmyndinni til
að gefa grunninsúlín.

Sjálfvirk grunninsúlíngjöf í
sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu

Notar sykurnemagildi og
nýlega insúlínþörf
til að stilla
grunninsúlíngjöf
sjálfkrafa og gefa
grunnskammta.

Örugg
grunnskammtastilling í
sjálfvirkri SmartGuard™-stillingu
Notar nýlega insúlíngjöf til að gefa
fastan skammt
sjálfkrafa.
Sykurnemagildi
eru ekki notuð til
að ákvarða sjálfvirka grunnskammta í öruggri
grunnskammtastillingu.
Þú færð viðvörun
ef þú þarft að grípa til aðgerða í því
skyni að geta farið
aftur í sjálfvirka
grunninsúlíngjöf.**
Hámarkstími
sem hægt er að
vera í öruggri
grunnskammtastillingu er 90
mínútur. Ef ekki er
leyst úr vandamálinu fer dælan í
handvirka stillingu.

*Hægt er að skoða ítarlegan lista yfir innsláttarskilyrði sjálfvirkrar stillingar í „Auto
Mode readiness“ (staða sjálfvirkrar stillingar) í
kaflanum um sjálfvirka stillingu í notendahandbók MiniMed™ 670G-kerfisins.
**Það verður að vera kveikt á „Auto Mode BG Alert“ (gefa viðvörun ef vantar
blóðsykurmælingu í sjálfvirkri stillingu) í stillingum SmartGuard™ til að fá
hljóðviðvörun þegar blóðsykurmælingar er krafist. Annars birtist eingöngu
upplýsingaborði. Sjálfgefin stilling er að „Auto Mode BG Alert“ (gefa viðvörun ef
vantar blóðsykurmælingu í sjálfvirkri stillingu) sé stillt á On (kveikt).
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Stillingar Bolus
Wizard™

SJÁLFVIRK STILLING I FLÝTILEIÐBEININGAR FYRIR STÖÐUSKJÁ
SJÁLFVIRKRAR SMARTGUARD™STILLINGAR

Handvirk stilling

Sjálfvirk
grunninsúlíngjöf í
sjálfvirkri
SmartGuard™-stillingu

Örugg
grunnskammtastilling
í sjálfvirkri
SmartGuard™-stillingu

HVAÐ Á AÐ GERA EF SJÁLFVIRK SMARTGUARD™STILLING ER EKKI TILBÚIN

Notar allar stillingar
Bolus Wizard™ til að
ákvarða ráðlagðan
skammt frá Bolus
Wizard™.

Eiginleikinn fyrir
staka skammta
notar eingöngu
kolvetnahlutfall og
tíma virks insúlíns til
að ráðleggja staka
skammta.

Eiginleikinn fyrir
staka skammta
notar eingöngu
kolvetnahlutfall og
tíma virks insúlíns til
að ráðleggja staka
skammta.

Taflan Auto Mode Readiness (staða sjálfvirkrar stillingar) sýnir hvað skal gera þegar
biðtáknið
eða spurningarmerkið
birtist við hlið atriða á stöðuskjá sjálfvirkrar
SmartGuard™-stillingar. Til að opna stöðuskjá sjálfvirkrar stillingar í aðalvalmyndinni
skaltu velja Status (staða) og síðan Auto Mode Readiness (staða sjálfvirkrar stillingar).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TAFLAN „AUTO MODE READINESS“ (STAÐA SJÁLFVIRKRAR STILLINGAR)
LÍNA

1

EF ÞETTA BIRTIST

SKAL GERA ÞETTA
Mældu blóðsykurinn með blóðdropa úr fingurgómi og
kvarðaðu sykurnemann.
Mældu blóðsykurinn með blóðdropa úr fingurgómi og
færðu nýju mælinguna inn. Blóðsykurgildið verður að
vera innan bilsins 2,2–22,2 mmól/l til að dælan fari í
sjálfvirka stillingu.
Bíddu þar til dælan biður þig að slá inn blóðsykurgildi.
Bíddu þar til búið er að vinna úr blóðsykurgildinu.

2
3
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Kveiktu á sjálfvirkri stillingu á skjámynd sjálfvirkrar
SmartGuard™-stillingar.
a) Athugaðu hvort búið sé að færa inn auðkenni sendis fyrir
dæluna í „Utilities, Device Options“ (almennar stillingar,
valkostir tækis). Til dæmis, GT6133333F.
Ef ekki er búið að færa inn auðkenni sendis fyrir dæluna
skaltu skoða „Að tengja dæluna og sendinn“ í kaflanum
„SAMFELLD SYKURNEMAMÆLING (HANDVIRK
STILLING)“.
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LÍNA

EF ÞETTA BIRTIST

SKAL GERA ÞETTA
b) A
 thugaðu heimaskjáinn. Ef þú sérð
skaltu færa
dæluna og sendinn nær hvort öðru. Dælan reynir að finna
merki frá sendinum.
Ef dælan og sendirinn hafa enn ekki náð sambandi eftir
30 mínútur færðu viðvörun um að merki frá sykurnema
finnist ekki. Athugaðu hvort sykurneminn er ennþá á
sínum stað og hvort sendirinn og sykurneminn eru enn
tengdir saman. Færðu dæluna nær sendinum.
Kveiktu á sykurnemanum á stillingaskjánum fyrir sykurnema
í „Utilities“ (almennar stillingar).
Slökktu á flugstillingu á flugstillingarskjánum í „Utilities“
(almennar stillingar).

4

Bíddu þar til búið er að gefa staka skammtinn eða stöðvaðu
sjálf(ur) staka skammtinn áður en sjálfvirk stilling getur
virkjast.

5

Ef insúlíngjöf er stöðvuð getur sjálfvirk stilling ekki virkjast.
Ef nauðsyn krefur skaltu bregðast við lágum blóðsykri
samkvæmt ráðleggingum heilbrigðisstarfsfólks.

6

7

8

9

Þegar þú kveikir á Bolus WizardTM-eiginleikanum í fyrsta
skipti skaltu slá inn kolvetnahlutfallið þitt í skjámyndinni „Edit
Carb Ratio“ (breyta kolvetnahlutfalli). Einnig er hægt að slá
inn kolvetnahlutfallið á uppsetningarskjánum fyrir áætlaðan
stakan skammt, jafnvel þó ekki sé kveikt á Bolus WizardTMeiginleikanum.
Ef tímabundinn grunnskammtur er virkur þarftu að bíða
þar til honum er lokið eða hætta sjálf(ur) við tímabundna
grunnskammtinn áður en sjálfvirk stilling getur virkjast.
Ef verið er að uppfæra virkt insúlín getur það tekið allt að
5 klukkustundir. Þú verður að bíða þar til búið er að uppfæra
þetta magn.
Sjálfvirk stilling safnar upplýsingum um sögu þína hvað
varðar insúlíngjöf til þess að sérsníða sjálfvirka insúlíngjöf.

ALGENGAR SPURNINGAR

ALGENGAR SPURNINGAR
Allir sem læra eitthvað nýtt hafa einhverjar spurningar. Hér er listi yfir algengar
spurningar. Það gæti verið gott að skrifa hjá sér aukaspurningar sem þú vilt spyrja
heilbrigðisstarfsfólk eða sérfræðinga AZ Medica út í.

Á AÐ FJARLÆGJA DÆLUNA
FYRIR RÖNTGENMYNDATÖKU,
SNEIÐMYNDATÖKU OG SEGULÓMUN?

X

VARNAÐARORÐ: Ekki fara með dæluna í segulómtæki, gegnhitunartæki
eða önnur tæki sem mynda öflug segulsvið (til dæmis röntgenmyndatæki,
sneiðmyndatæki eða aðrar gerðir geislunar). Þessi öflugu segulsvið geta valdið
því að tækin bili og leiði til alvarlegra meiðsla. Ef dælan þín kemst í snertingu
við öflugt segulsvið skaltu hætta notkun hennar og hafa samband við AZ
Medica til að fá frekari aðstoð. Segulsvið og bein snerting við segla getur truflað
virkni kerfisins og leitt til hættuástands svo sem blóðsykurhækkunar eða
blóðsykurlækkunar.
Innrennslissett með leggjum eins og Quick-Set™, Silhouette™, og Mio™ mega
vera á sínum stað á meðan slíkar myndatökur fara fram. Hins vegar verður
að fjarlægja innrennslissett fyrir insúlín sem nota nálar í stað leggja, eins og
Sure-T™, fyrir slíkar myndatökur.
Ekki fara með sykurnemann eða sendinn í segulómtæki, gegnhitunartæki eða
önnur tæki sem mynda öflug segulsvið. Snerting þeirra við öflug segulsvið hefur
ekki verið rannsökuð og geta valdið því að tækin bili, leitt til alvarlegra meiðsla
eða stofnað öryggi í hættu. Ef sykurneminn eða sendirinn kemst í snertingu við
öflugt segulsvið fyrir slysni skaltu hætta notkun þeirra og hafa samband við AZ
Medica til að fá frekari aðstoð.

HVAÐ ÞARF AÐ HAFA Í HUGA ÞEGAR
FERÐAST ER MEÐ INSÚLÍNDÆLUNA?
Farið í gegnum öryggiseftirlit á flugvelli
Þú getur borið insúlíndæluna á þér þegar þú ferð í
gegnum málmleitarhlið á flugvelli. Ef þú ert beðin(n) um
að fara í fulla líkamsleit með skanna þarftu að fjarlægja
insúlíndæluna og samfellda blóðsykurmælingarbúnaðinn
(sykurnemann og sendinn).
Þú gætir hugsanlega óskað eftir annars konar
skimunarferli til að komast hjá því að þurfa að fjarlægja
tækin.
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ALGENGAR SPURNINGAR

Varnaðarorð: Ekki láta tækin þín fara í gegnum röntgenmyndatækið þar sem
geislunin getur gert dæluna óvirka eða skemmt þá hluta hennar sem stjórna
insúlíngjöfinni og hugsanlega leitt til ofskömmtunar og blóðsykurlækkunar.

Fylltu út upplýsingarnar á neyðarkortinu þínu og prentaðu það út til að hafa það
meðferðis á ferðalögum.
Láttu öryggisleitarfólk vita að þú sért með sykursýki og berir á þér insúlíndælu og
annan búnað. Ef einhverjar spurningar vakna skaltu biðja viðkomandi að skoða dæluna
á þér frekar en að taka hana af þér. Mundu að þú getur óskað eftir skoðun í einrúmi ef
þú þarft að fara úr fatnaði eða lyfta honum upp til að sýna dæluna.
Almennar ferðaleiðbeiningar
Pakkaðu niður aukavörum, þar á meðal forðahylkjum, innrennslissettum, sykurnemum,
rafhlöðum og ketónmælistrimlum. Hafðu allar vörurnar, insúlínið og lyfseðil með þér ef
farangurinn þinn skyldi týnast eða insúlínið skemmast. Hafðu samband við flugfélagið
til að fá nýjustu upplýsingar og reglur um ferðalög með litíumrafhlöðum.
■■

Varnaðarorð: Geymdu aldrei insúlín í innrituðum farangri þar sem það gæti
komist í snertingu við mjög hátt eða lágt hitastig. Mikill hiti eða kuldi getur valdið
því að virkni insúlínsins tapist og gæti leitt til blóðsykurhækkunar.

■■
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 akkaðu niður glúkósatöflum eða kolvetnum til að bregðast við lágum blóðsykri.
P
Pakkaðu niður aukanesti sem auðvelt er að taka með, t.d. næringarstykkjum, ef
fluginu skyldi seinka eða vera frestað.

ALGENGAR SPURNINGAR

ÁVALLT VIÐBÚIN
Þegar ferðast er með flugvél er mikilvægt
að halda tengingu við dæluna og mæla
blóðsykurinn oftar. Hefðbundið umstang
sem fylgir ferðalögum, þar með talið stress,
breytingar á tímabeltum, áætlunum, líkamlegri
virkni, máltíðum og mataræði getur allt haft
áhrif á blóðsykurstjórn þína. Vertu sérstaklega
vakandi fyrir blóðsykurmælingum þínum og
viðbúin(n) að bregðast við eftir þörfum.
Gættu þess að hafa aukasprautur, hettuglös
með insúlíni eða insúlínpenna (bæði
hraðvirkt og langverkandi insúlín) með þér
á ferðalögum, ásamt leiðbeiningum frá
heilbrigðisstarfsfólki, ef til þess kemur að
dælan hættir að virka og þú þarft að gefa þér
insúlín með sprautu eða penna.
Þar sem reglur um ferðalög taka sífelldum
breytingum ættu farþegar að hafa samband
við viðkomandi flugfélög til að fá nýjustu
upplýsingar um reglur þeirra.
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HVERN SKAL HAFA SAMBAND VIÐ OG HVENÆR?
HAFÐU SAMBAND VIÐ AZ MEDICA
Vinsamlegast hafðu samband við AZ Medica ef þú þarft frekari aðstoð eða ráðgjöf varðandi
notkun á MiniMed-dælunni.
Ef þú ert ekki viss um að dælan virki eins og hún á að gera.
Ef dælan sýnir viðvaranir eða hættuboð sem þú getur ekki slökkt á.
Til að fá frekari upplýsingar um tilteknar aðgerðir eða virkni í dælunni.

Til að fá aðstoð við að stilla grunnskammta af insúlíni samkvæmt fyrirmælum læknis eða
hjúkrunarfræðings.

Skoðaðu vefsvæðið okkar á
www.medica.is

Eða hafðu samband við okkur í síma:
564-5055

HAFÐU SAMBAND VIÐ HEILBRIGÐISSTARFSFÓLK
Ef þú þarft aðstoð hvað varðar heilsu þína og áframhaldandi meðferð skaltu hafa samband við
heilbrigðisstarfsfólk.
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