Slå flymodus på eller av

Stille inn dato

1 Gå til statusskjermbildet og trykk på
o for å gå til hovedmeny.

1 Gå til hovedmeny og trykk på z for
å gå til Innstillinger. Trykk på o
for å velge.

2 Skjermbildet hovedmeny vises.
Trykk på z for å gå til Modus. Trykk
på o for å velge.
3 Menyskjermbildet Modus vises.
Trykk på x eller z for å gå til
Flymodus. Trykk på o for å velge.
4 Skjermbildet Flymodus vises. Trykk
på x eller z for å gå til På eller Av
etter behov. Trykk på o for å
bekrefte.
Pumpen går tilbake til statusskjermbildet, flymodus blir aktivert
umiddelbart og Bluetooth ®kommunikasjon slås av.
Stille inn tid
1 Gå til hovedmeny og trykk på z for
å gå til Innstillinger. Trykk på o
for å velge.
2 Fra skjermbildet Innstillinger, trykk
på z for å gå til Klokkeslett og dato.
Trykk på o for å velge.
3 Skjermbildet Klokkeslett og dato
vises. Trykk på z for å gå til
Klokkeslett. Trykk på o for å
velge.
4 Skjermbildet Klokkeslett vises, med
feltet for timer uthevet. Trykk på x
eller z for å stille inn timene. Trykk
på o for å bekrefte og gå til feltet
for minutter.
5 Feltet for minutter er uthevet. Trykk
på x eller z for å stille inn
minuttene. Trykk på o for å
bekrefte.
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3 Skjermbildet Klokkeslett og dato
vises. Trykk på z for å gå til Dato.
Trykk på o for å velge.
4 Skjermbildet Dato vises med feltet
for året uthevet. Trykk på x eller z
for å stille inn året. Trykk på o for
å bekrefte og gå til feltet for måned.
5 Feltet for måned er uthevet. Trykk
på x eller z for å stille inn
måneden. Trykk på o for å
bekrefte og gå til feltet for dag.
6 Feltet for dag er uthevet. Trykk på x
eller z for å stille inn dagen. Trykk
på o for å bekrefte.
Programmere en utvidet bolus
1 Trykk på o fra statusskjermbildet.
2 Skjermbildet hovedmeny vises.
Trykk på o for å velge Bolus.
3 Skjermbildet Bolus vises. Trykk på
z for å gå til Utvidet bolus. Trykk på
o for å velge.
4 Skjermbildet Utvidet bolus vises
med feltet for forsinket mengde
uthevet.
5 Trykk på x eller z for å stille inn
forsinket bolusmengde. Trykk på
o.
6 Bolusvarigheten utheves. Trykk på
x eller z for å stille inn varigheten.
Trykk på o for å bekrefte.

5 Trykk på x eller z for å stille inn
umiddelbar bolusmengde. Trykk
på o.
6 Feltet for forsinket mengde utheves.
Trykk på x eller z for å stille inn
forsinket bolusmengde. Trykk
på o.
7 Varigheten til den forsinkede
bolusen utheves. Trykk på x eller z
for å stille inn varigheten. Trykk på
o for å bekrefte.
8 Skjermbildet Bolus som skal tilføres
vises, og viser insulinenhetene av
flerbølgebolusen som ennå ikke er
tilført. Du kan om nødvendig trykke
på q og programmere bolusen på
nytt.
Avbryte en bolus fra menyen Avbryt
bolus

Bolus

Basal

Standardbolus
Avbryt bolus
Utvidet bolus
Flerbølgebolus
Midlertidig basaldose
Aktiver basalprofil
Programmer basalprofil

Stopp pumpe
Start pumpe
Pumpedata 

Modus

Innstillinger

1 Trykk på o fra statusskjermbildet.
2 Skjermbildet hovedmeny vises.
Trykk på o for å velge Bolus.
3 Menyskjermbildet Bolus vises. Trykk
på z for å gå til Avbryt bolus. Trykk
på o for å velge.

n

Primær MBD
Avbryt midlertidig basaldose
Basalprofil 1 til 5
Basalprofil 1 til 5

Hendelsesdata
Bolusdata
Data for midlertidig basaldose
Totalt per dag
Driftstid
Versjon
Signalmodus
Normal
Vibrer
Stille
Høy
Flymodus
Påminnelser
Tilfør bolus 1 til 5
Manglende bolus 1 til 5
Alarmklokke 1 til 5
Bytte infusjonssett
Kommunikasjon
Legg til enhet

Kort bruksanvisning

Fjern enhet
Hjem

4 Skjermbildet Avbryt bolus vises.

Enhetsinnstillinger

5 Hvis mer enn én bolus er aktivert,
trykk på x eller z for å gå til den
bolusen du vil avbryte. Trykk på o
for å bekrefte.
6 Advarsel W38: Bolus avbrutt vises.
Trykk på o for å dempe
advarselen. Trykk på o på nytt for
å bekrefte.

Modusinnstillinger

Normal
Vibrer
Stille
Høy

Brukerprofil

Standard
Markert
Redusert

Tastelås
Språk
Skjerm

Behandlingsinnstillinger

Automatisk av
Bolusinnstillinger

Programmere en flerbølgebolus
Infusjonssettinnstillinger

1 Trykk på o fra statusskjermbildet.
2 Skjermbildet hovedmeny vises.
Trykk på o for å velge Bolus.
3 Skjermbildet Bolus vises. Trykk på
z for å gå til Flerbølgebolus. Trykk
på o for å velge.

Insulinpumpe

Enhetsliste

7 Skjermbildet Bolus som skal tilføres
vises, og viser insulinenhetene av
den utvidete bolusen som ennå ikke
er tilført. Du kan om nødvendig
trykke på q og programmere
bolusen på nytt.
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2 Fra skjermbildet Innstillinger, trykk
på x eller z for å gå til Klokkeslett
og dato. Trykk på o for å velge.

4 Skjermbildet Flerbølgebolus vises,
med feltet for umiddelbar mengde
uthevet.

Klokkeslett og dato

A mpulle og 
infusjonssett

Lysstyrke
Retning
Bakgrunnsfarge
Bolustrinn for hurtig bolus
Tilførselshastighet
Maksimal bolusmengde
Forsinkelsesinnstilling
Oppfyll.mengde for slangesett
Oppfyllingsmengde for kanyle

Varselnivå for ampulle
Klokkeslett
Dato
Tidsformat

Bytt ampulle
Fyll opp slangesett
Fyll opp kanyle
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Du får vite hvordan du bruker og
programmerer påminnelser i pumpens
bruksanvisning.

Advarsler

Påminnelser
W32 Batteri lavt
Batteriet i pumpen er nesten utladet.
Sørg for å ha et nytt batteri klart.

Etter at en vedlikeholdsmelding har vært
utløst, er pumpen i STOP- eller PAUSEmodus og går i STOP-modus hvis du ikke
starter insulintilførsel igjen i løpet av
15 minutter. Start insulintilførselen på nytt
ved behov.
Vedlikehold

Vedlikehold

M26 Bytte av ampulle ikke fullført
Ampullebytteprosessen ble avbrutt.
Gjenta prosessen for ampullebytte.

Hvis en feilmelding utløses, betyr det at
pumpen har oppdaget et alvorlig problem.
Hvis du ikke kan løse problemet ved
første forsøk og feilmeldingen utløses på
nytt, kontakt Accu-Chek Kundesenter for
å få vite hva du skal gjøre, og bytt til
alternativ insulinbehandling ved behov.
Feilmeldinger

R1 Tilfør bolus (1 til 5)
Husk å tilføre en bolus etter behov.

R2 Manglende bolus (1 til 5)
Sjekk om du har glemt å tilføre en
nødvendig bolus.

W33 Ugyldig klokkeslett/dato
Hvis pumpen har vært uten strøm i mer
enn én time, er det ikke sikkert
klokkeslett og dato er fremdeles riktig.
Still inn riktig klokkeslett og dato.

M20 Ampulle ikke satt inn
Sett inn en ampulle.

M21 Ampulle tom
Det er ikke noe insulin igjen i ampullen.
Sett inn en ny ampulle.

R3 Alarmklokke (1 til 5)
Våkne!

W34 Slutt på garanti
Pumpens garantiperiode er utløpt. Du
anbefales å kontakte Accu-Chek
Kundesenter for å få vite hva du skal
gjøre.

M22 Batteri tomt
Batteriet i pumpen er utladet. Sett inn
et nytt batteri.

M27 Nedlasting av data mislyktes
Dataoverføring til en datamaskin ble
avbrutt. Start datanedlastingen på nytt.

M28 Tidsavbrudd for pausemodus
Pumpen har vært i PAUSE-modus i mer
enn 15 minutter og er satt i STOPmodus. Midlertidige basaldoser og
boluser er avbrutt. Start insulin
tilførselen på nytt, og programmer
midlertidige basaldoser og boluser på
nytt etter behov.

R4 Bytt infusjonssett
Bytt infusjonssett etter behov.

R7 Midlertidig basaldose fullført
Tiden for en programmert midlertidig
basaldose er utløpt. Sjekk om du må
programmere en ny.

Advarsler

W31 Lavt ampulleinnhold
Ampullen i pumpen er nesten tom.
Sørg for å ha en full ampulle klar.
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W36 Midlertidig basaldose avbrutt
En midlertidig basaldose er avbrutt.
Sjekk at avbruddet var tilsiktet.
Programmer en ny midlertidig
basaldose ved behov.

W38 Bolus avbrutt
En bolus er avbrutt. Sjekk at avbruddet
var tilsiktet. Programmer en ny bolus
ved behov.

W39 Lånetidsadvarsel
(kun lånte pumper)
Pumpens lånetid utløper snart. Kontakt
Accu-Chek Kundesenter for å få vite
hva du skal gjøre.

M23 Automatisk av
Du har ikke trykket på noen tast i løpet
av tidsperioden som er angitt for
Automatisk av.

M24 Tilstopping
Insulinet kan ikke strømme fritt. Bytt
hele infusjonssettet. Hvis vedlikeholds
meldingen utløses igjen, må du også
bytte ampullen.

M29 Batteritype ikke angitt
Batteritypen ble ikke angitt under
oppstartsprosessen. Angi riktig
batteritype.

M30 Ampulletype ikke angitt
Ampulletypen ble ikke angitt under Bytt
ampulle- eller oppstartsprosessen.
Angi riktig ampulletype.

E6 Mekanisk feil
Pumpens mekaniske system fungerer
ikke riktig. Bytt batteriet og ampullen.

E7 Elektronisk feil
Hvis denne meldingen utløses må du
bytte batteri. Hvis meldingen fortsatt
utløses, kontakt Accu-Chek Kunde
senter for å få vite hva du skal gjøre.

E10 Tilbakespolingsfeil
Stempelstangen spolte ikke riktig
tilbake da ampullen ble satt inn. Bytt
batteriet og utfør ampullebytte
prosessen på nytt.

E13 Språkfeil
Pumpen kan ikke lenger vise det valgte
språket. Bytt til et annet språk.

M25 Lånetid over
(kun lånte pumper)
Pumpens lånetid er utløpt. Kontakt
Accu-Chek Kundesenter for å få vite
hva du skal gjøre.
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Jeg er diabetiker og får medisiner via en insulinpumpe som tilfører
insulin via et kateter inn i huden min. Hvis jeg viser tegn på uvanlig
oppførsel eller er bevisstløs, trekk ut nålen eller kutt over slangen. Hvis
jeg er i stand til å svelge, gi meg straks en eller annen form for sukker.
Varsle lege, sykehus eller ambulanse.
I am a diabetic patient being treated with an insulin pump, that delivers
insulin via tubing into my skin. If I show abnormal behavior or I am
unconscious, please pull the needle out of my skin or cut the tubing. If I
am able to swallow, give me sugar in some form immediately. Notify a
healthcare professional, hospital or ambulance.
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Identifikasjonskort / Emergency Card
Navn / Name
Adresse / Address
Telefon / Phone
Kontaktperson ved en eventuell nødsituasjon: / In case of emergency please contact:
Navn / Name
Telefon / Phone
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Dette er en bekreftelse på at / This is to certify that
Navn / Name
Fødselsdato / Date of birth
har DIABETES MELLITUS. / has DIABETES MELLITUS.
Hun/han er avhengig av jevnlig tilførsel av insulin fra Accu-Chek Insightinsulinpumpen med serienummer
som han/hun bærer på seg.
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Medisinsk ID-kort / Medical Certificate

She/He has to rely on regular supply of insulin with the Accu-Chek Insight
insulin pump Serial No.
which he/she carries with him/her.
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Sted og dato / Place and date
Helsepersonells navn /
Healthcare professional name
Telefon / Phone

Faks / Fax

Helsepersonells underskrift /
Healthcare professional signature
Stempel / Stamp
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