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1

Oversikt

Med Accu‑Chek Aviva Insight-diabeteskontroller (heretter kalt
"apparatet") kan du fjernstyre Accu‑Chek Insight-insulinpumpen
ved å bruke trådløs Bluetooth®-teknologi.

Med apparatet kan du ikke fjernstyre følgende pumpefunksjoner:

Hvis du opplever kommunikasjonsproblemer mellom pumpen og
apparatet, må du bruke pumpen manuelt.

jj Spole tilbake stempelstangen

Med apparatet kan du fjernstyre følgende pumpefunksjoner:
jj Tilføre boluser
jj Stille inn basaldoser

jj Bytte ampulle
jj Fylle infusjonssettet
jj Kontrollere innstillingene innenfor menyen for trådløs
Bluetooth-teknologi på pumpen
jj Endre pumpeskjerminnstillinger
jj Velge brukerprofiler

jj Starte og stoppe pumpen
jj Endre pumpemodus
jj Endre pumpeinnstillinger
jj Stille inn pumpepåminnelser

1
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MERK
jj Når apparatet og pumpen er tilkoblet, kan du fortsatt programmere og tilføre en bolus manuelt med pumpen uten å bruke

apparatets kommandoer.
jj Når apparatet og pumpen er tilkoblet, overfører pumpen automatisk bolusinformasjon til apparatet.
jj Hvis bolusråd er innstilt, er det viktig at du angir informasjon om karbohydrater og/eller helsehendelser i apparatet for boluser

som er tilført manuelt på pumpen, slik at fremtidige bolusrådanbefalinger blir nøyaktige.
jj Pumpeskjermen må være av for at apparatet skal kunne koble til pumpen.
jj Hvis du låser opp tastene på pumpen mens Bluetooth-kommunikasjon er aktivert, spør pumpen om du vil koble fra Bluetooth-

forbindelsen. Velg "Nei" for å beholde Bluetooth-forbindelsen og fortsette å bruke pumpen via apparatet. Velg "Ja" for å koble fra
forbindelsen og bruke pumpen via pumpeskjermen.
jj Du kan avbryte en bolus som tilføres av pumpen, enten ved å bruke pumpen manuelt, eller via pumpemenyen på apparatet.

2
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1
MERK
jj Apparatet og pumpen kan kommunisere innenfor et område på 2 meter.
jj Når apparatet og pumpen kommuniserer, viser apparatet vedlikeholdsskjermbilder som ellers ville vises på pumpen. Når et

skjermbilde for pumpevedlikehold vises på apparatet, trykker du OK for å kvittere og avvise meldingen. Du må fremdeles treffe
tiltakene som anbefales av vedlikeholdsmeldingen.

3
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1.1 Forstå hva som er forskjellig når apparatet er koblet med pumpen
Hvis du har brukt apparatet eller pumpen alene før de ble koblet,
må du være oppmerksom på at det koblede systemet fungerer
annerledes. Forskjellene er følgende:

jj Siden innstillinger for insulintrinn og maksimal bolus hentes fra
pumpen, er ikke disse innstillingene tilgjengelige i menyen for
apparatinnstillinger.

jj Bolusråd kan brukes for å tilføre anbefalt bolus straks.

jj Basal vises på Pumpemeny og ikke på skjermbildet
Bolusinformasjon eller Detaljert BS-resultat.

jj Når apparatet beregner bolusråd, hentes maksimal bolusverdi
fra pumpeinnstillingene.
jj Boluser kan justeres med mye mindre mengder. For boluser på
10 enheter eller mer er insulintrinnet 0,1 U. For boluser på
mindre enn 10 enheter er insulintrinnet 0,05 U. Dette gjelder
også for bolusinformasjon som legges inn manuelt i nye
loggbokoppføringer.

jj Påminnelsen Basal injeksjon er ikke lenger tilgjengelig.
jj Basal vises ikke lenger hvis du registrerer oppføringer i
loggboken manuelt.

4
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1
1.2 Hjem
Hjem-skjermbildet viser til skjermbildet som vises når apparatet
slås på. Hjem kan være enten hovedmenyen eller
statusskjermbildet. Hvis du vil endre standard Hjem-skjermbilde,
se avsnittet Standard Hjem-skjermbilde i kapittelet Endre
apparatinnstillinger i bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva
Insight-diabeteskontroller.

5
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1.2.1 Hovedmenyskjermbilde
Tittelfelt
Viser informasjon om apparatet.

Menyvalg

Gå til statusskjermbildet
Se avsnittet Statusskjermbildet i dette
kapittelet.

Rullefelt
Vises hvis det finnes mer informasjon enn det
som får plass på skjermen.

Ikon for pumpekommunikasjon
Vises når apparatet og pumpen kommuniserer.

Gå til skjermbildet for hurtigmerknader

Tittelfeltet viser klokkeslett og dato. Du finner forklaringer på
ikonene som vises på tittelfeltet i kapittelet Bli kjent med din
diabeteskontroller i bruksanvisningen for Accu‑Chek Aviva
Insight-diabeteskontroller.
6
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1
1.2.2 Statusskjermbilde

67

Når apparatet er koblet med pumpen, viser Statusskjermbildet
pumpestatus og informasjon om den siste gyldige
blodsukkermålingen.
Du finner en detaljert forklaring av blodsukkerstatusdelen av
Statusskjermbildet i kapittelet Bli kjent med din
diabeteskontroller i bruksanvisningen for Accu‑Chek Aviva
Insight-diabeteskontroller.
Du kan vise en fullskjermversjon av enten Pumpestatus eller
Blodsukkerstatus ved å berøre den aktuelle delen på
Statusskjermbildet.

5
4
3
2
1

89
A
B
C

7
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1

Ampullenivå
Viser hvor mange insulinenheter som er igjen i ampullen.

7

2

Fremdriftsfelt for bolus
Illustrerer mengde og varighet for aktiv bolus (vises ikke
hvis ingen bolus tilføres).

Gjenværende bolusinsulin
Viser hvor mange enheter bolusinsulin som er igjen av
den aktive bolusen.

8

3

Ikon for bolustype
Viser den aktive bolusens bolustype.

Gjenværende tid for midlertidig basaldose
Viser gjenværende tid av den aktive midlertidige
basaldosen.

9

4

Fremdriftsfelt for midlertidig basaldose
Illustrerer mengde og varighet for aktiv midlertidig
basaldose.

Pumpestatus
Viser om pumpen kjører

10

Ikon for kommunikasjon
Viser at apparatet og pumpen kommuniserer.

5

Ikon for basaldose
Viser en aktiv basalprofil
(MBD) .

11

Gjenværende tid for bolus
Viser hvor mye tid som er igjen av en utvidet bolus eller
flerbølgebolus.

12

6

Basaldose
Viser basaldosen i enheter per time (U/h). For midlertidige
basaldoser vises også prosentverdien av den aktive
tidsperioden for basalprofilen.

Pumpebatterinivå
Viser ladestatus for pumpebatteriet.

eller midlertidig basaldose

eller er stoppet .

8
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2

2

Oppstart

2.1 Lade batteriet
Lad opp batteriet ved å sette inn USB-kabelen i et strømuttak
eller en datamaskin. Bruk USB-kabelen og USB-adapteren som
fulgte med apparatet, for å unngå problemer med lading av
batteriet. Anbefalt ladingsmetode er å bruke et strømuttak,
siden det er raskere og det tar ca. 3,5 timer å lade opp et helt
utladet batteri. Det tar mye lenger tid å lade apparatet fra en
datamaskin. Bruk et strømuttak hvis batteriet er veldig svakt
eller ikke har vært ladet på en stund.

MERK
jj Hvis batteriet blir helt utladet, reduseres batteriets evne til

å holde på ladingen. Vi anbefaler at du lader opp batteriet
regelmessig, for eksempel én gang per dag. Det skader
ikke apparatet om du holder det tilkoblet for lading.
jj Det er ikke mulig å utføre en blodsukkermåling mens

apparatet er tilkoblet.

9
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Lade batteriet via et strømuttak
1

Klart plastdeksel

2

3

4

Sett inn den brede enden av
USB-kabelen i
strømadapteren.

Sett inn den smale enden av
USB-kabelen i apparatet.

Skyv på grenpluggen der hvor
det klare plastdekselet var, til
det klikker seg på plass. Ikke
bruk makt for å få på plass
grenpluggen. Den kan bare
settes på én vei.

Utløserknapp

Hvis strømadapteren allerede
er montert, går du videre til
trinn 4. For å montere
strømadapteren tar du av det
klare plastdekselet ved å
trykke på midten av
utløserknappen. Skyv det
klare plastdekselet av i pilens
retning.

10
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2

5
Sett inn strømadapteren i et
strømuttak. Hvis batteriet er
veldig svakt tar det flere
minutter før apparatet slås
på.

Det neste skjermbildet (enten
hovedmenyen eller
statusskjermbildet) viser
batteriikonet i lademodus.

6
Du kan trekke ut apparatet
når batteriikonet vises som
fulladet .

Når tilkoblingen er vellykket,
viser apparatet
batteriladingskjermbildet i
3 sekunder.

11
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Lade batteriet via en datamaskin
1

2

3

MERK
jj Skjermbildet

Tilkoblingsalternativer
vises ikke hvis Angi som
standard allerede er
valgt.
jj Du kan fjerne

Sett inn den smale enden av
USB-kabelen i apparatet.

Sett inn den brede enden av
USB-kabelen i en tilgjengelig
USB-port på PC-en. Hvis
batteriet er veldig svakt, slås
ikke apparatet på. Lad
batteriet via et strømuttak.

Velg Bare lade. Du kan
alternativt velge Angi som
standard for å hindre at dette
skjermbildet vises hver gang
du kobler USB-kabelen til en
PC. Velg OK.

standardinnstillingen ved
å gå til hovedmenyen og
velge Kommunikasjon >
Innstillinger. Velg Varsle
når USB tilkobles.
Velg Lagre.

12
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2

MERK

MERK

PC-en må være påslått og
ikke være i dvale- eller
standbymodus når batteriet
lades.

Datamaskinen lader ikke
batteriet hvis ikke apparatet
viser
batteriladingskjermbildet
eller ikonet for batterilading,
eller hvis
informasjonsskjermbildet
Lad opp apparatet snart
vises. Lad opp batteriet via
et strømuttak.

Når tilkoblingen er vellykket,
viser apparatet
batteriladingskjermbildet i
3 sekunder.

4
Du kan trekke ut apparatet
når batteriikonet vises som
fulladet .

Det neste skjermbildet (enten
hovedmenyen eller
statusskjermbildet) viser
batteriikonet i lademodus.

13
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2.2 Konfigurasjonsveiviser
Konfigurasjonsveiviseren aktiveres første gang du slår på
apparatet. Du må fullføre konfigurasjonsveiviseren før du kan
utføre en blodsukkermåling for første gang.
Konfigurasjonsveiviseren hjelper deg å velge innstillinger for:
jj Apparatets språk
jj Klokkeslett og dato

wwADVARSEL
Det er viktig at du snakker med legen eller
diabetessykepleieren din om dine individuelle innstillinger for
advarselsgrenser, tidsperioder, bolusråd og påminnelser om
blodsukkermåling.

jj Enheter (karbohydrater)
jj Advarselsgrenser for hypo (lavt) og hyper (høyt) blodsukkernivå
jj Tidsperioder
jj Bolusråd (valgfritt)
jj Påminnelser om blodsukkermåling (valgfritt)

14
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2

MERK
jj Konfigurasjonsveiviseren aktiveres hver gang du slår på apparatet inntil du har fullført

prosessen.
jj Hvis du slår av apparatet når konfigurasjonsveiviseren er aktivert, må du bekrefte alle

innstillingene på nytt for å kunne fullføre konfigurasjonsveiviseren.
jj Velg Tilbake for å gå tilbake til forrige skjermbilde i konfigurasjonsveiviseren.
jj Hvis du velger ikke å stille inn bolusråd og påminnelser om blodsukkermåling under

konfigurasjonsveiviseren, kan du innstille disse funksjonene senere. Du finner informasjon om
hvordan du stiller inn disse funksjonene etter at konfigurasjonsveiviseren er fullført, i avsnittet
Stille inn bolusråd i kapittelet Endre innstillinger for bolusråd i bruksanvisningen for
Accu-Chek Aviva Insight-diabeteskontroller.
jj Standardinnstillingene i apparatet og innstillingene som er illustrert i denne bruksanvisningen,

er bare ment som eksempler.

15

73678_07141696001_D.indb 15

3/26/2018 4:44:52 PM

2.3 Fullføre konfigurasjonsveiviseren
Se avsnittet Viktig informasjon i denne bruksanvisningen for
detaljerte forklaringer av de ulike innstillingene i
konfigurasjonsveiviseren.
1

2

På/Av-knapp

Start med apparatet avslått,
og trykk på På/Av-knappen
for å slå på apparatet.

Apparatet vibrerer og piper
og viser dette velkomstbildet
en liten stund (dette
skjermbildet vises hver gang
apparatet slås på).

16
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2
3

Velg ønsket språk fra listen.
Velg Neste.

4
Hvis du bruker Accu‑Chek
360°-konfigurasjonsprogrammet: Tilkoble
apparatet til PC-en, velg
PC-oppsett, og velg deretter
Neste for å fortsette oppsettet
med programvaren. Du
trenger ikke følge resten av
trinnene i dette avsnittet.

5

Velg Manuell for å fortsette å
innstille apparatet.
Velg Neste.

Velg 12 timer eller 24 timer
for å stille inn tidsformatet
ved behov.

17
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6

7

8

9

Still inn dato og klokkeslett.
Velg Neste.

Velg den riktige
karbohydratenheten.
Velg Neste.

Still inn advarselsgrensene
for Hyper (øvre) og Hypo
(nedre). Velg Neste.

Velg Ja for å få bolusråd.
Velg Nei for ikke å få
bolusråd. Velg Neste.

18
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2
10

11

MERK

12

Hvis du velger ikke å få
bolusråd, hopper
konfigurasjonsveiviseren
over trinn 12.

Still inn starttid og sluttid for
første tidsperiode.
Velg Neste.

Still inn målområdet.
Velg Neste.

Still inn Karbohydratforhold
og Insulinfølsomhet.
Velg Neste.

19
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13

14

MERK
jj Hvis bolusråd er slått på, kan du også stille inn

karbohydratforhold og insulinfølsomhet for hver tidsperiode.
jj Du kan tilbakestille alle redigerte tidsperioder til

standardverdiene ved å velge Avbryt og deretter Ja. Dette
starter apparatets konfigurasjonsprosess på nytt.
jj Hvis du velger ikke å motta bolusråd, vises Fullført i

stedet for Neste på skjermen. Velg Fullført for å fullføre
konfigurasjonsveiviseren.
Velg OK.

Velg eventuelt en annen
tidsperiode for å redigere
Sluttid, Øvre verdi og Nedre
verdi. Velg Neste når du er
ferdig med å redigere
tidsperioder.

20
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2
15

16

MERK
Snakk med legen/
diabetessykepleieren din og
les kapittelet Bolusråd i
bruksanvisningen for
Accu-Chek Aviva Insightdiabeteskontroller for å få
hjelp med innstillingene i
konfigurasjonsveiviseren.

Still inn prosentandelen for
en ønsket helsehendelse. Bla
for å vise flere alternativer.
Velg Neste.

Still inn Måltidsstigning,
Matbitgrense, Virketid og
Forsinkelsestid. Velg Fullført
for å fullføre
konfigurasjonsveiviseren.

21
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2.4 Viktig informasjon
2.4.1 Karbohydratenhet
Du kan velge mellom ulike karbohydratenheter i apparatet etter
dine behov. Følgende karbohydratenheter kan brukes:
Forkortelse

Måleenhet

Gramekvivalent

g

Gram

1 gram

KE

Karbohydratenhet

10 gram

BE

Brødekvivalent

12 gram

CC

Karbohydratvalg
(Carbohydrate Choice)

15 gram

22
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2
2.4.2 Advarselsgrenser

MERK

Du kan velge advarselsgrenser for hyper (høyt) og hypo (lavt)
blodsukker etter dine behov.

Gramekvivalentene for KE, BE og CC kan endres med
Accu‑Chek 360°-konfigurasjonsprogrammet. Standard
gramekvivalenter vises i den forrige tabellen.

Hvis blodsukkerresultatet er over grensen for hyperadvarsel eller
under grensen for hypoadvarsel, viser apparatet en advarsel.
jj Angi en hyperadvarselsgrense som er over målområdet for alle
tidsperioder.
jj Angi en hypoadvarselsgrense som er under målområdet for alle
tidsperioder.

23
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2.4.3 Tidsperioder
Hvis du stiller inn tidsperioder som er tilpasset din egen timeplan,
blir det lettere for deg og legen eller diabetessykepleieren din å
se hvordan blodsukkermønsteret ditt kan påvirkes av dine daglige
aktiviteter og din livsstil.
Tidsperioder kombineres for å dekke en tidsperiode på 24 timer.
Apparatet leveres med 4 forhåndsinnstilte tidsperioder. Du kan
stille inn opptil 8 tidsperioder. Du kan endre tidsperioden for alle
standardtidsperiodene.
For å fullføre konfigurasjonsveiviseren må du fullføre og lagre
standardinnstillingene for tidsperioder. Hver tidsperiode må være
på minst 15 minutter og kan bare stilles inn i intervaller på
15 minutter. Når du stiller inn sluttiden for en tidsperiode, stiller
apparatet automatisk denne sluttiden som starttiden for neste
tidsperiode.

Du kan stille inn et forskjellig blodsukkermålområde for hver
tidsperiode. Målområdet for hver tidsperiode må være innenfor
advarselsgrensene for hypo- og hyperglykemi.
Hvis standardtidsperioder er innstilt, blir disse innstillingene brukt
på alle de andre tidsperiodene. Hvis bolusråd er innstilt, må du
også stille inn karbohydratforholdet og insulinfølsomhet for
standardtidsperioden. Du kan stille inn forskjellig
karbohydratforhold og insulinfølsomhet for hver tidsperiode.
Snakk med legen eller diabetessykepleieren din om hvordan du
stiller inn tidsperioder.

24
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2
2.4.4 Bolusråd
Funksjonen for bolusråd beregner en bolus for deg som er
tilpasset tidspunktet på dagen og dine ulike situasjoner. Denne
funksjonen blir bare aktivert hvis du har satt opp bolusråd i
apparatet.
Bolusrådanbefalinger som gis av apparatet, er bare ment som
råd.
Du finner detaljert informasjon om bolusråd i kapittelet Bolusråd i
bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insightdiabeteskontroller.
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Karbohydratforhold

Insulinfølsomhet

Karbohydratforholdet er den mengden insulin som trengs for et
bestemt antall karbohydrater.

Insulinfølsomheten er den mengden insulin som trengs for å
redusere blodsukkeret ditt med en bestemt mengde.

Snakk med legen eller diabetessykepleieren din for å finne
karbohydratforholdet som er riktig for deg.

Snakk med legen eller diabetessykepleieren din for å finne
innstillingene for insulinfølsomhet som er riktige for deg.
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2
Helsehendelser
Du kan velge helsehendelser for å angi hvordan du føler deg eller
hva du gjør som kan påvirke ditt blodsukkernivå. Ved å stille inn
bolusråd kan du stille inn en prosentandel for hver helsehendelse
som justerer bolusrådanbefalingen.

En positiv prosentandel øker bolusmengden, og en negativ
prosentandel (-) reduserer bolusmengden. Snakk med legen eller
diabetessykepleieren din for å finne prosentandelen for hver
helsehendelse som er riktig for deg.

Mulige helsehendelser i apparatet er:
jj Mosjon 1
jj Mosjon 2
jj Stress
jj Sykdom
jj Premenstruell
jj Egendefinert (1–3)
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Alternativer for råd

Matbitgrense

Måltidsstigning, matbitgrense, virketid og forsinkelsestid er
rådalternativer. Nedenfor finner du detaljerte beskrivelser av hver
av disse innstillingene.

Matbitgrensen definerer en grense for karbohydrater som utløser
en måltidsstigning, hvis den overskrides.

Måltidsstigning
Under eller etter måltider anses en økning i blodsukkernivået som
normalt innenfor et bestemt område, selv om en bolus er tilført.
Angi den maksimale økningen i blodsukkernivå som skal tolereres
etter et måltid uten at det tilføres en ekstra korreksjonsbolus.

Virketid
Tidsperioden fra begynnelsen på en bolus til blodsukkernivået
forventes å gå tilbake til målverdien.
Du kan justere lengden på virketiden etter individuelle behov,
innenfor et angitt tidsintervall (1 ½ time til 8 timer). Kontakt
legen/diabetessykepleieren din hvis du er usikker på insulinets
virketid.
Den totale virketiden inkluderer forsinkelsestiden.
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2
Forsinkelsestid
Forsinkelsestiden er forventet tid før insulinet begynner å
redusere blodsukkernivået i kroppen.
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3

3

Kommunikasjon mellom apparatet og pumpen

3.1 Koble apparatet og pumpen
Før du kan kontrollere pumpen med apparatet, må apparatet og
pumpen kobles. Hvis du mottok apparatet og pumpen som et sett,
er de ferdig koblet som standard.
Når apparatet og pumpen er koblet, blir koblingsinnstillingene
lagret i begge enhetene slik at du ikke trenger å gjenta koblingen.
Hvis kommunikasjonen mellom apparatet og pumpen stoppes
eller avbrytes, vil de automatisk begynne å kommunisere igjen
når begge enhetene er innenfor kommunikasjonsområdet og
pumpeskjermen ikke er aktivert.
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Hovedmeny > Kommunikasjon > Sett opp ny kobling > Enheter
1

2

Velg Kommunikasjon fra
apparatets hovedmeny.

Velg Sett opp ny kobling.

3

Apparatet viser skjermbildet
Klargjør enhet.

Velg Innstillinger på pumpen.
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3

4

5

Velg Kommunikasjon.

Velg Legg til enhet.

6

Pumpen viser skjermbildet
Legg til enhet, som viser
pumpens serienummer.

Velg Neste på apparatet.
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MERK
jj Apparatet kan bare kobles med 1 pumpe av gangen. Hvis en av enhetene tidligere var koblet

med en annen enhet (hvis du for eksempel har byttet apparat eller pumpe), må du først fjerne
den forrige koblingen. Se avsnittet Fjerne kobling mellom apparatet og pumpen i dette
kapittelet for instruksjoner om å fjerne koblingen mellom enhetene.
jj Når pumpen er i modusen Legg til enhet, sender pumpen et signal som andre enheter kan

oppdage for å koble seg til pumpen.
jj Du finner mer informasjon om hvordan du stiller inn pumpen i modusen Legg til enhet, i

bruksanvisningen for Accu‑Chek Insight-insulinpumpen.
Apparatet viser skjermbildet
Søker mens apparatet søker
etter Bluetooth-enheter.
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3
7

Velg serienummeret som
samsvarer med
serienummeret som vises på
pumpeskjermen, fra listen.

8

Apparatet prøver å koble seg
til pumpen og viser
skjermbildet Kobling.

Pumpen viser skjermbildet
Legg til enhet.

Kontroller at apparatets
PIN-kode samsvarer med
PIN-koden som vises på
pumpen. Velg Ja på
apparatet.
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MERK

9

jj Hvis PIN-koden og serienummeret ikke stemmer med de

som vises på enheten du skal koble med apparatet, velger
du Nei.
jj Hvis apparatet ikke klarer å koble seg til den valgte enheten,

vises skjermbildet Enhet ikke koblet. Velg OK for å gå tilbake
til menyen Kommunikasjon.

Bekreft på pumpen.

Velg OK.
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3
MERK
jj Bluetooth trådløs kommunikasjon må være aktivert, og

apparatet må være koblet til pumpen for at det skal være
mulig å utføre pumpefunksjoner med apparatet.
jj Når apparatet er koblet med pumpen, endres apparatets

Hjem-skjermbilde fra Hovedmeny til skjermbildet Status.
For informasjon om Status-skjermbildet, se avsnittet Hjem i
kapittelet Oversikt i denne bruksanvisningen.
jj Hvis kommunikasjonen mellom apparatet og pumpen

brytes, eller hvis det oppstår en feil i pumpen, vises ikke
feilmeldingen på apparatet. Hvis du slår på apparatet og
kobler til pumpen på nytt, vises feilmeldingen på apparatet.
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3.2 Fjerne kobling mellom apparatet og pumpen
Hovedmeny > Kommunikasjon > Administrer koblinger
1

2

3

4

Velg Kommunikasjon fra
hovedmenyen.

Velg Administrer koblinger.

Velg ved siden av
pumpens navn.

Velg Ja.
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3

MERK
Denne prosessen fjerner koblingen fra apparatet og avslutter
kommunikasjon mellom apparatet og pumpen. Du finner
instruksjoner om hvordan du sletter koblingsinformasjonen fra
pumpen i bruksanvisningen for Accu‑Chek Insightinsulinpumpen.
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4

4

Kontrollere pumpen med apparatet

wwADVARSEL

wwADVARSEL

Kontroller blodsukkernivået og erstatt det manglende insulinet
umiddelbart hvis insulintilførselen blir avbrutt, uansett grunn.

Hvis kommunikasjonen mellom pumpen og apparatet brytes
eller ikke er mulig av en annen grunn, viser apparatet
vedlikeholdsmeldingen M-68 Forbindelsen er brutt. I så fall
må du bruke pumpen som en frittstående enhet.

For eksempel:
jj Du stopper pumpen.
jj Det er et teknisk problem med pumpen.
jj Ampullen og/eller infusjonssettet lekker.
jj Infusjonssettet er tilstoppet.
jj Kanylen har glidd ut av infusjonssettet.
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4.1 Tilgang til pumpemenyen
Når apparatet er koblet med pumpen, blir det aktivert flere
fjernstyringsfunksjoner på apparatet, som ikke var tilgjengelige
før. Du får tilgang til disse funksjonene fra Pumpemeny.

Hovedmeny > Pumpe
1
Fra hovedmenyen velger du
Pumpe.
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4
4.2 Forstå pumpemenyskjermbildene på apparatet
Pumpemeny inneholder følgende alternativer:

Menyalternativ

Beskrivelse

Bolus

Programmere og tilføre boluser, samt
opprette og endre egendefinerte boluser

Basal

Programmere, opprette og endre
midlertidige basaldoser (MBD), samt
programmere og aktivere basalprofiler

Stopp pumpe

Avbryte insulintilførsel

Start pumpe

Starte insulintilførsel

Pumpedata

Vise rapporter om Hendelses-, Bolus- og
MBD-data, samt Total døgndose, Driftstid og
informasjon om programvareversjon.

Modi

Justere signalmodi og slå flymodus på og av

Innstillinger

Programmere pumpepåminnelser, og få
tilgang til innstillinger for enhet, behandling
og klokkeslett og dato
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Ikon

Beskrivelse

P umpe stoppetikonet

Indikerer at pumpen har stoppet.
Pumpen er aktivert- og Pumpe på
pause-ikonene kan også vises her

P umpen er aktivertikonet

(vises ikke) Indikerer at pumpen er
aktivert

P umpe på pauseikonet

(vises ikke) Indikerer at pumpen er
satt på pause

MERK
Hvis det utløses en advarsel eller feilmelding i pumpen mens
pumpen kommuniserer med apparatet, vises advarselen eller
feilmeldingen på apparatet. Hvis du trykker OK på
apparatskjermen, avvises advarselen/feilmeldingen på både
pumpen og apparatet. Du må fremdeles foreta handlingene
som anbefales i meldingen. Ved å trykke OK utføres ikke
disse handlingene automatisk.
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4
4.3 Stoppe pumpen
Hovedmeny > Pumpe > Stopp pumpe
1

2

3

Velg Stopp pumpe fra
Pumpemeny. Stopper
insulintilførsel fra pumpen.

Velg Ja.

Apparatet viser
statusskjermbildet, som viser
at pumpen har stoppet.
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4.4 Starte pumpen
Hovedmeny > Pumpe > Start pumpe
1

2

3

Velg Start pumpe fra
Pumpemeny. Starter
insulintilførsel fra pumpen.

Velg Ja.

Apparatet viser
statusskjermbildet, som viser
at pumpen har startet.
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5

5

Blodsukkermåling

5.1 Utføre en blodsukkermåling
MERK

1

2

Vask og tørk hendene.
Klargjør blodprøvetakeren.

Kontroller utløpsdatoen på
teststrimmelboksen. Ikke
bruk teststrimler som har
gått ut på dato.

jj Du trenger apparatet, en teststrimmel, en blodprøvetaker og

en lansett.
jj Innstill apparatet før du utfører en blodsukkermåling for

første gang.
jj Det er ikke mulig å utføre en blodsukkermåling mens

apparatet er tilkoblet.
jj Ordet "blodsukker" blir av og til forkortet til BS, men det

betyr det samme.
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3

MERK
jj Ikke før bloddråpen inntil teststrimmelen før skjermbildet

Tilfør dråpe vises.
jj Vær forsiktig så det ikke kommer væske inn i sporet for

teststrimmelen.
jj Hvis det oppstår en teststrimmelfeil, må du ta ut og kaste

teststrimmelen. Gjenta målingen med en ny teststrimmel.
jj Ikke tilfør blod på teststrimmelen før du har satt den inn i

apparatet.
Sett en teststrimmel inn i
apparatet i pilenes retning.
Apparatet slås på.

jj Når det er en teststrimmel i apparatet, er knappene,

valgene på berøringsskjermen og På/Av-knappen
deaktivert. Knappene aktiveres når du tar ut teststrimmelen,
eller når målingen er fullført.
jj Andre måter å starte en blodsukkermåling på:

Et bilde av teststrimmel
boksen vises i noen
sekunder. Gå videre til neste
trinn.

• Fra hovedmenyen, velg Apparat > Blodsukkermåling,

eller velg Bolus > Blodsukkermåling. Sett inn en
teststrimmel i apparatet.
• Når en påminnelse om blodsukkermåling

vises, sett inn en teststrimmel i apparatet.
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5
4

5

6

Skjermbildet Tilfør dråpe
vises. Stikk deg i fingeren
med blodprøvetakeren.

Trykk forsiktig på fingeren for
å øke blodtilførselen. Dette
hjelper deg å få frem en
bloddråpe.

Før bloddråpen inntil kanten
av det gule feltet på
teststrimmelens front. Ikke
påfør blod på teststrimmelens
overside.
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MERK
jj Du finner mer informasjon om blodsukkerresultater i

avsnittene Forstå blodsukkerresultatene og Uventede
blodsukkerresultater i bruksanvisningen for Accu-Chek
Aviva Insight-diabeteskontroller.
jj Blodsukkerresultatet må brukes innen 10 minutter for

bolusråd.

Skjermbildet Analyserer vises
når teststrimmelen har fått
nok blod.

Resultatet vises på skjermen.
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5
7
jj Hvis bolusråd er aktivert:
Gå til avsnittet Tilføre en
bolus ved hjelp av
bolusråd i kapittelet
Administrere boluser i
denne bruksanvisningen.

Etter ca. 3 sekunder vises
skjermbildet Detaljert
BS-resultat. Fjern og kast den
brukte teststrimmelen. Gjør
ett av følgende:
jj Fullføre
blodsukkermålingen uten å
legge til informasjon eller
tilføre en bolus:
Velg Fullført.

jj Hvis bolusråd ikke er
aktivert:
• Legge til informasjon
som skal lagres
sammen med
blodsukkerresultatet:
Fortsett til neste avsnitt
Legge til informasjon
for et
blodsukkerresultat. En
bolus kan tilføres etter
at informasjonen er lagt
til.
• Tilføre en bolus uten å
legge til informasjon:
Velg Bolus og gå til
avsnittet Tilføre en
bolus uten bolusråd i
dette kapittelet.
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5.2 Legge til informasjon for et blodsukkerresultat
Å legge til informasjon i registreringsfeltene gir deg en liste over
omstendighetene rundt blodsukkerresultatene. Denne
informasjonen vil være nyttig senere, for å finne mønstre i dine
blodsukkernivåer. Trinnene i dette avsnittet gjelder bare hvis
funksjonen for bolusråd ikke brukes. Hvis bolusråd er aktivert, gå
til avsnittet Tilføre en bolus ved hjelp av bolusråd i kapittelet
Administrere boluser i denne bruksanvisningen.

1
Du legger til en oppføring ved
å velge oppføringen og følge
instruksjonene på den neste
siden.
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5
Skjermbilder for å legge til data om detaljerte blodsukkerresultater
Spisetid

Karbohydrater

Helsehendelser

MERK
Hvis bolusråd er slått på og
det er valgt flere
helsehendelser, viser
apparatets "Justering"skjermbilde "---%". Du må
angi en summert
prosentandel for
helsehendelser, selv om
denne prosentandelen er på
null.

Velg spisetiden. Velg Lagre.

Still inn mengden
karbohydrater du har spist.
Velg Lagre.

Du kan velge opptil 4
helsehendelser. Velg Lagre.
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2
Merknad

Skriv en merknad (opptil
60 tegn) som skal lagres
sammen med denne
oppføringen. Velg .

Gjør ett av følgende:
jj Lagre dataene og fortsette
med bolustilførsel:
Velg Bolus og fortsett.
jj Lagre dataene uten å
fortsette med bolustilførsel:
Velg Fullført.
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5
5.3 Tilføre en bolus uten bolusråd
Korreksjonsbolus
Insulin for å korrigere et
blodsukkernivå som var utenfor
målområdet, til å være innenfor
målområdet.

Blodsukkerresultat
Ingen måling vises hvis
det har gått 10 minutter
eller mer siden det siste
blodsukkerresultatet ble
innhentet.
Mengde karbohydrater
Ingen data vises hvis det ikke
er angitt noen mengde.
Bolustype
Se den følgende tabellen.

MERK
Første gang skjermbildet
Bolus vises, er det ingen
bolusmengder. Det er du
som angir bolusmengdene.

Måltidsbolus
Insulin for å takle maten du
spiser.
Total bolus
Summen av korreksjonsbolus
og måltidsbolus.
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Bolustype
Hvis du programmerer en bolus uten å bruke bolusråd, vil standardbolustypen som vises på apparatet, variere avhengig av
kommunikasjonsstatusen med pumpen.
Betingelse

Bolustype

Apparatet kommuniserer med pumpen, og standardbolus er
tilgjengelig fra pumpen.

Bolustypen er først stilt til Standard. Du kan endre bolustypen.

Apparatet kommuniserer med pumpen, og standardbolus er
ikke tilgjengelig fra pumpen.

Bolustypen er først stilt til Manuelt på pumpe. Du kan endre
bolustypen.

Apparatet er koblet med en pumpe, men kommuniserer ikke
med pumpen.

Bolustypen er først stilt til Manuelt på pumpe. Du kan endre
bolustypen.

Apparatet er koblet med en pumpe og kommuniserer med
pumpen, men pumpen er satt på pause eller stoppet.

Bolustypen er først stilt til Penn/sprøyte. Du kan endre bolustypen.

Apparatet er ikke koblet med en pumpe.

Knappen Bolustype vises ikke. Bolustypen er stilt til Penn/sprøyte og
kan ikke endres.
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5
5.3.1 Tilføre en standardbolus uten bolusråd
1

2

3

Du kan om nødvendig endre
til Standardbolus ved å velge
Bolustype. Hvis ikke, gå
videre til trinn 3.

Velg Standard. Velg Lagre.

Angi bolusmengder etter
behov. Du angir en
bolusmengde ved å velge
registreringsfeltet for
korreksjonsbolus,
måltidsbolus eller total bolus
og angi mengden.
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MERK

4

5

Velg Neste.

Velg Neste.

jj Hvis du angir enten korreksjonsbolus eller måltidsbolus

først: Funksjonen for å redigere total bolus blir deaktivert,
men total bolus blir oppdatert tilsvarende.
jj Hvis du angir total bolus først: Funksjonen for å redigere

korreksjonsbolus og måltidsbolus blir deaktivert, men
korreksjonsbolus blir oppdatert tilsvarende.
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5
6

Velg Tilbake for å justere
bolusen, eller velg OK for å
tilføre bolusen.

Pumpen tilfører bolusen, og
apparatet viser
statusskjermbildet, som viser
informasjon om gjeldende
bolus.

59

73678_07141696001_D.indb 59

3/26/2018 4:45:09 PM

5.3.2 Tilføre en utvidet bolus uten bolusråd
1

2

MERK

3

Utvidet bolus er kun
tilgjengelig hvis en
måltidsbolus er angitt.

Velg Bolustype.

Velg Utvidet. Velg Lagre.

Angi bolusmengder etter
behov. Du angir en
bolusmengde ved å velge
registreringsfeltet for
korreksjonsbolus,
måltidsbolus eller total bolus
og angi mengden.
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5

4

5

6

Velg Neste.

Innstill forsinket varighet.
Velg Neste.

Velg Tilbake for å justere en
innstilling, eller velg OK for å
tilføre bolusen.

Pumpen tilfører bolusen, og
apparatet viser
statusskjermbildet, som viser
informasjon om gjeldende
bolus.
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5.3.3 Tilføre en flerbølgebolus uten bolusråd
1

2

MERK

3

Flerbølgebolus er kun
tilgjengelig hvis en
måltidsbolus er angitt.

Angi bolusmengder etter
behov. Du angir en
bolusmengde ved å velge
registreringsfeltet for
korreksjonsbolus,
måltidsbolus eller total bolus
og angi mengden.

Velg Bolustype.

Velg Flerbølge. Velg Lagre.
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5

MERK

4

5

Velg Neste.

Innstill umiddelbar mengde,
forsinket mengde og
forsinket varighet.
Velg Neste.

jj Hvis du angir enten korreksjonsbolus eller måltidsbolus

først: Funksjonen for å redigere total bolus blir deaktivert,
men total bolus blir oppdatert tilsvarende.
jj Hvis du angir total bolus først: Funksjonen for å redigere

korreksjonsbolus og måltidsbolus blir deaktivert, men
korreksjonsbolus blir oppdatert tilsvarende.
jj Hvis en måltidsbolus er angitt og det ikke er angitt noen

mengde for karbohydrater (Karbohydrater viser Ingen data i
trinn 2), bør du vurdere å angi en mengde for karbohydrater.
Velg Tilbake for å angi en mengde. Du trenger ikke angi
en mengde, men jo mer fullstendige dataene er, jo mer
nøyaktige vil fremtidige bolusrådanbefalinger bli når du
bruker bolusråd.
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6

Velg Tilbake for å justere en
innstilling, eller velg OK for å
tilføre bolusen.

Pumpen tilfører bolusen, og
apparatet viser
statusskjermbildet, som viser
informasjon om gjeldende
bolus.
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5
5.3.4 Tilføre en penn-/sprøytebolus uten bolusråd
1

2

3

Du kan om nødvendig endre
til Penn/sprøyte-bolus ved å
velge Bolustype. Hvis ikke, gå
videre til trinn 3.

Velg Penn/sprøyte.
Velg Lagre.

Angi bolusmengder etter
behov. Du angir en
bolusmengde ved å velge
registreringsfeltet for
korreksjonsbolus,
måltidsbolus eller total bolus
og angi mengden.
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MERK

4

5

Velg Neste.

Velg Tilbake for å justere
bolusmengden, eller velg OK.
Tilfør bolusen med penn eller
sprøyte.

jj Hvis du angir enten korreksjonsbolus eller måltidsbolus

først: Funksjonen for å redigere total bolus blir deaktivert,
men total bolus blir oppdatert tilsvarende.
jj Hvis du angir total bolus først: Funksjonen for å redigere

korreksjonsbolus og måltidsbolus blir deaktivert, men
korreksjonsbolus blir oppdatert tilsvarende.
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5
5.3.5 Tilføre en Manuelt på pumpe-bolus uten bolusråd
1

2

3

Du kan om nødvendig endre
til Manuelt på pumpe-bolus
ved å velge Bolustype. Hvis
ikke, gå videre til trinn 3.

Velg Manuelt på pumpe.
Velg Lagre.

Angi bolusmengder etter
behov. Du angir en
bolusmengde ved å velge
registreringsfeltet for
korreksjonsbolus,
måltidsbolus eller total bolus
og angi mengden.
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MERK

4

5

Velg Neste.

Velg Tilbake for å justere
bolusmengden, eller velg OK
for å registrere bolusen.
Programmer pumpen til å
tilføre bolusen.

jj Hvis du angir enten korreksjonsbolus eller måltidsbolus

først: Funksjonen for å redigere total bolus blir deaktivert,
men total bolus blir oppdatert tilsvarende.
jj Hvis du angir total bolus først: Funksjonen for å redigere

korreksjonsbolus og måltidsbolus blir deaktivert, men
korreksjonsbolus blir oppdatert tilsvarende.
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6

6

Administrere boluser

MERK
jj Se bruksanvisningen for Accu‑Chek Insight-

insulinpumpen for en detaljert forklaring på standardbolus,
utvidet bolus og flerbølgebolus.
jj Funksjoner relatert til forsinkelsestid vises på apparatet kun

hvis du har aktivert forsinkelsestid på pumpen.
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6.1 Programmere og tilføre en standardbolus
Hovedmeny > Pumpe > Bolus > Standardbolus
1

2
Velg Bolus fra Pumpemeny.

Velg Standardbolus.
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6
3

4

MERK

5

Hvis du velger Tilbake,
kommer du tilbake til det
forrige skjermbildet uten at
det tilføres noen bolus.

Innstill umiddelbar mengde.
Velg Neste.

Velg OK.

Pumpen tilfører bolusen, og
apparatet viser
statusskjermbildet, som viser
informasjon om gjeldende
bolus.
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6.2 Programmere og tilføre en utvidet bolus
Hovedmeny > Pumpe > Bolus > Utvidet bolus
1

2
Velg Bolus fra Pumpemeny.

Velg Utvidet bolus.
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6
3

4

MERK

5

Hvis du velger Tilbake,
kommer du tilbake til det
forrige skjermbildet uten at
det tilføres noen bolus.

Innstill forsinket mengde og
forsinket varighet.
Velg Neste.

Velg OK.

Pumpen tilfører bolusen, og
apparatet viser
statusskjermbildet, som viser
informasjon om gjeldende
bolus.
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6.3 Programmere og tilføre en flerbølgebolus
Hovedmeny > Pumpe > Bolus > Flerbølgebolus
1

2
Velg Bolus fra Pumpemeny.

Velg Flerbølgebolus.
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6
3

4

MERK

5

Hvis du velger Tilbake,
kommer du tilbake til det
forrige skjermbildet uten at
det tilføres noen bolus.

Innstill umiddelbar mengde,
forsinket mengde og
forsinket varighet.
Velg Neste.

Velg OK.

Pumpen tilfører bolusen, og
apparatet viser
statusskjermbildet, som viser
informasjon om gjeldende
bolus.
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6.4 Programmere og tilføre en egendefinert bolus
Hovedmeny > Pumpe > Bolus > Egendefinert bolus

MERK

1

2

Velg Bolus fra Pumpemeny.

Velg

jj Hvis du har aktivert funksjonen for forsinkelsestid på
pumpen, kan du justere forsinkelsestid for hver bolustype når
du oppretter en egendefinert bolus.
jj Når forsinkelsestid er innstilt, blir det bare brukt på den
gjeldende bolustilførselen og blir ikke lagret med de andre
innstillingene for en egendefinert bolus.

Ny bolus.
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6
3

Velg bolustypen for den
egendefinerte bolusen
(Standardbolus, Utvidet bolus
eller Flerbølgebolus).

4

Bolustype

Innstillinger

Egendefinert
standardbolus

Still umiddelbar mengde.

Egendefinert
utvidet bolus

Still forsinket mengde og Still forsinket
varighet.

Egendefinert
flerbølgebolus

Still umiddelbar mengde, Still forsinket
mengde og Still forsinket varighet.

Endre innstillingene for den
valgte bolustypen.
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5

6

7

MERK
jj Hvis du velger Tilbake,

kommer du tilbake til det
forrige skjermbildet uten
at det tilføres noen bolus.
jj Lagrede egendefinerte

boluser vises i listen
over tilgjengelige boluser
i menyen Bolus og på
pumpen.
Velg Rediger navn.

Skriv inn navnet du vil bruke
på egendefinert bolus.
Velg .

Velg Neste for å tilføre
bolusen, eller Lagre for å
lagre bolusen for fremtidig
bruk uten å tilføre den med
det samme.
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6
8

9

Velg OK for å tilføre bolusen.

Pumpen tilfører bolusen, og
apparatet viser Statusskjermbildet, som viser
informasjon om gjeldende
bolus.
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6.5 Slette en egendefinert bolus
Hovedmeny > Pumpe > Bolus
1

2
Velg Bolus fra Pumpemeny.

Velg ved siden av den
egendefinerte bolusen du vil
slette.
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6
3

Velg OK.
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6.6 Avbryte en bolus
6.6.1 Avbryte en bolus fra statusskjermbildet
Hovedmeny > Status
1

2
Fra hovedmenyen velger du
Status.

Velg

Avbryt bolus.
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6
3

MERK

4

Hvis kun én bolus tilføres,
hopper apparatet over
trinn 3. Gå videre til trinn 4.

Velg bolusen du vil avbryte.

MERK
Hvis du velger Tilbake,
kommer du tilbake til det
forrige skjermbildet uten at
bolusen avbrytes.

Velg OK. Bolustilførselen blir
avbrutt.
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6.6.2 Avbryte en bolus fra Pumpemeny
Hovedmeny > Pumpe > Bolus
1

2
Velg Bolus fra Pumpemeny.

Velg Avbryt bolus.
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6
3

MERK

4

Hvis kun én bolus tilføres,
hopper apparatet over
trinn 3. Gå videre til trinn 4.

Velg bolusen du vil avbryte.

MERK
Hvis du velger Tilbake,
kommer du tilbake til det
forrige skjermbildet uten at
bolusen avbrytes.

Velg OK. Bolustilførselen blir
avbrutt.
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6.7 Tilføre en bolus ved hjelp av bolusråd
Når apparatet og pumpen er koblet og bolusråd slått på, kan du
programmere og tilføre boluser med pumpen direkte fra menyen
Bolusråd på apparatet.
Følgende betingelser må være oppfylt før du kan tilføre en bolus
ved hjelp av bolusråd:
jj Apparatet må være koblet med pumpen.
jj Pumpen må være i RUN-modus.
jj Bolusråd må være aktivert på apparatet.
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6
MERK
jj Når apparatet er koblet med pumpen, blir bolusråd beregnet ut fra insulinfølsomheten som er

definert i apparatinnstillingene.
jj Hvis du tilfører en bolus direkte på pumpen uten å bruke apparatet, blir den samlede

bolusinformasjonen tatt i betraktning ved fremtidige bolusråd. Hvis denne bolusen brukes for
matinntak, kan du redigere bolusen i loggboken for å tilordne den andelen av bolusen som ble
brukt til karbohydratkorreksjon. Dette sikrer at fremtidige bolusrådanbefalinger beregnes ved
bruk av den mest fullstendige informasjonen.
jj Vær tålmodig når du venter på resultater for bolusråd; apparatet behandler mange inndata.
jj Bekreftelsestrinnene er viktige, siden de gjør det mulig for deg å kontrollere nøyaktigheten av

informasjonen du la inn for bolusråd.
jj Du finner informasjon om bolusråd i kapittelet Bolusråd i bruksanvisningen for Accu-Chek

Aviva Insight-diabeteskontroller.
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1

Sett inn en teststrimmel og
utfør en blodsukkermåling.

MERK
Du finner informasjon om
hvordan du utfører en
blodsukkermåling og angir
bolusinformasjon fra
menyen Bolusinformasjon i
avsnittet Tilføre en bolus
ved hjelp av bolusråd i
kapittelet Bolusråd i
bruksanvisningen for
Accu-Chek Aviva Insightdiabeteskontroller.

2

3

Legg inn informasjonen slik
du vanligvis gjør. Velg Bolus.

Hvis flere helsehendelser er
valgt, viser dette skjermbildet
"--- %"; ellers fortsetter du
til neste trinn. Du må angi en
summert prosentandel for
helsehendelser, selv om
denne prosentandelen er på
null. Velg Lagre.
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6
4

MERK
jj Hvis en måltidsbolus er angitt og det ikke er angitt noen mengde for karbohydrater

(Karbohydrater viser Ingen data i trinn 2), bør du vurdere å angi en mengde for karbohydrater.
Velg Tilbake for å angi en mengde. Du trenger ikke angi en mengde, men jo mer fullstendige
dataene er, jo mer nøyaktige vil fremtidige bolusrådanbefalinger bli når du bruker bolusråd.
jj Hvis du justerer enten korreksjonsbolus eller måltidsbolus først: Funksjonen for å redigere

total bolus blir deaktivert, men total bolus blir oppdatert tilsvarende.
jj Hvis du justerer total bolus først: Funksjonen for å redigere korreksjonsbolus og måltidsbolus

blir deaktivert.
Foreta eventuelle ønskede
justeringer av
korreksjonsbolusen,
karbohydratandelene av
bolusen eller den totale
bolusen.

• Hvis total bolus økes: Korreksjonsbolusen økes tilsvarende.
• Hvis total bolus reduseres: Måltidsbolusen reduseres tilsvarende. Når måltidsbolusen blir 0,

reduseres korreksjonsbolusen tilsvarende.
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5

6

MERK

7

Penn-/sprøyteboluser
krever ikke kobling med
pumpen og må tilføres
manuelt. Du finner mer
informasjon om hvordan du
tilfører penn-/
sprøyteboluser i
bruksanvisningen for
pennen/sprøyten.
Velg Bolustype for å endre
den valgte bolustypen ved
behov, og gå videre til
trinn 6. Hvis ikke, gå videre til
trinn 7.

Velg ønsket bolustype
(standardbolus, utvidet bolus
eller flerbølgebolus).
Velg Lagre.

Velg Neste.
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6
8

Velg Neste.

MERK
Når du stiller inn en
flerbølgebolus kan du
justere balansen mellom
den umiddelbare mengden
og den forsinkede
mengden, så lenge samlet
mengde insulin som
tilføres, er lik enhetene som
er angitt i det forrige
trinnet. Den umiddelbare
mengden må heller ikke
være under anbefalt
korreksjonsbolus fra
bolusråd.

9

MERK
Hvis du velger Tilbake,
kommer du tilbake til det
forrige skjermbildet uten at
det tilføres noen bolus.

Velg OK for å tilføre bolusen.
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10

MERK
jj Hvis du valgte bolustypen Manuelt på pumpe og apparatet viser Advarsel W-89 "En manuell

bolusverdi er stilt til null", ble ikke den valgte bolusmengden tilført innen 15 minutter, og
loggbokoppføringen endres til null enheter tilført insulin. Sjekk om de nyeste loggbokdataene
stemmer, og rediger om nødvendig.
jj Hvis du tilførte den valgte Manuelt på pumpe-bolusmengden etter mer enn 15 minutter,

Pumpen tilfører bolusen, og
apparatet viser
statusskjermbildet, som viser
informasjon om gjeldende
bolus.

eller hvis du tilførte en annen Manuelt på pumpe-bolusmengde, vil apparatet opprette en ny
loggbokoppføring neste gang apparatet og pumpen kommuniserer med hverandre. Den nye
oppføringen inneholder ikke tidligere informasjon om bolusråd (f.eks. helsehendelser eller
mengde karbohydrater). Det er anbefalt å redigere den nye oppføringen for å omfatte denne
informasjonen, fordi det kan virke inn på fremtidige bolusrådberegninger.
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7

7

Midlertidig basaldose

7.1 Programmere en primær midlertidig basaldose (MBD)
Hovedmeny > Pumpe > Basal > Midlertidig basaldose > Primær midlertidig basaldose
1

2
Velg Basal fra Pumpemeny.

Velg Midlertidig basaldose.
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3

4

5

6

Velg Primær midlertidig
basaldose.

Still inn prosentandelen og
varigheten for den primære
midlertidige basaldosen.
Velg Neste.

Velg OK.

Apparatet viser
statusskjermbildet med
informasjon om gjeldende
midlertidige basaldose.
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7
7.2 Programmere eller redigere en egendefinert midlertidig basaldose
Hovedmeny > Pumpe > Basal > Midlertidig basaldose > Egendefinert midlertidig basaldose
1

2
Velg Basal fra Pumpemeny.

Velg Midlertidig basaldose.
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3

MERK

4

5

Still inn prosentandelen og
varigheten for den
egendefinerte midlertidige
basaldosen.

Velg Rediger navn.

Egendefinerte midlertidige
basaldoser som du allerede
har programmert, vises på
dette skjermbildet.

Velg Ny midlertidig
basaldose, eller velg en
eksisterende egendefinert
midlertidig basaldose som du
vil redigere.
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7
6

7

8

9

Skriv inn navnet du vil bruke
på egendefinert midlertidig
basaldose. Velg .

Du kan lagre innstillingene
for den egendefinerte
midlertidige basaldosen uten
å starte den, ved å velge
Lagre. Hvis ikke, velger du
Neste.

Velg OK.

Apparatet viser
statusskjermbildet med
informasjon om gjeldende
midlertidige basaldose.
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7.3 Avbryte en aktivert midlertidig basaldose
Hovedmeny > Pumpe > Basal > Midlertidig basaldose
1

2
Velg Basal fra Pumpemeny.

Velg Midlertidig basaldose.
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3

4

Velg Avbryt midlertidig
basaldose.

Velg OK. Den aktiverte
midlertidige basaldosen blir
avbrutt.
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7.4 Slette en egendefinert midlertidig basaldose
Hovedmeny > Pumpe > Basal > Midlertidig basaldose
1

2
Velg Basal fra Pumpemeny.

Velg Midlertidig basaldose.
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3

4

Velg ved siden av navnet
til den midlertidige
basaldosen du vil slette.

Velg OK. Den midlertidige
basaldosen slettes.
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7.5 Mer informasjon om funksjonen for midlertidig basaldose
Pumpen varsler deg når en midlertidig basaldose er fullført. Du kan
deaktivere varslingen hvis du ønsker det.
Hvis ingen midlertidig basaldose er aktivert, settes MBD-prosenten
til 100 %.
Når en midlertidig basaldose er aktivert, fortsetter den å være
aktivert selv om basalprofilen endres.
En midlertidig basaldose kan bare programmeres når pumpen er i
RUN-modus.
Når en midlertidig basaldose er aktivert, piper og vibrerer pumpen
hver time.
Hvis pumpen settes i STOP-modus, avbrytes tilførsel av midlertidig
basaldose samt eventuelle andre boluser som tilføres.
Du finner mer informasjon om pumpemeldinger, advarsler og
feilmeldinger i bruksanvisningen for Accu‑Chek Insightinsulinpumpen.
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8

Basalprofiler

8.1 Programmere en basalprofil
Hovedmeny > Pumpe > Basal > Programmer basalprofil
1

2
Velg Basal fra Pumpemeny.

Velg Programmer basalprofil.
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3

4

5

6

Velg basalprofilen du vil
programmere.

Velg Rediger navn.

Skriv inn navnet du vil bruke
på basalprofilen. Velg .

Velg tidsperioden du vil
redigere.
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MERK

8

jj Du kan bare redigere sluttiden for tidsperioder for

basaldoser. Starttiden for hver tidsperiode er lik sluttiden for
forrige tidsperiode.
jj Tidsperioder for basaldoser er ikke identiske med og blir

ikke delt med tidsperioder for bolusråd.
jj Du kan legge til en ny tidsperiode ved å stille inn sluttiden

for siste tidsperiode til ønsket starttid for den nye
tidsperioden.
Still inn Sluttid og Mengde for
basaldosen. Velg Lagre.
Gjenta dette trinnet for hver
tidsperiode du vil redigere.

jj Du kan slette en tidsperiode ved å stille inn sluttiden for

tidsperioden slik at den blir lik starttiden for tidsperioden.

Velg Lagre.
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MERK
jj Å velge OK for å lagre endringene aktiverer ikke

basalprofilen.
jj Hvis du velger Tilbake på et hvilket som helst tidspunkt,

går du tilbake til skjermbildet Tidsperioder for basalprofil,
hvor du kan fortsette å justere innstillingene av den valgte
basalprofilen
jj Du finner mer informasjon om basaldoser i

bruksanvisningen for Accu‑Chek Insightinsulinpumpen.
Velg OK. Apparatet lagrer
endringene i basalprofilen.
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8
8.2 Aktivere en basalprofil
Hovedmeny > Pumpe > Basal > Aktiver basalprofil
1

2
Velg Basal fra Pumpemeny.

Velg Aktiver basalprofil.
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4

5

MERK
Hvis du velger Tilbake,
avbrytes aktiveringen av
den valgte basalprofilen, og
du kommer tilbake til det
forrige skjermbildet. Den
forrige basalprofilen som
var aktivert, forblir fortsatt
aktivert.

Velg basalprofilen du vil
aktivere.

Bla om nødvendig i
skjermbildet for å vise alle
tidsperiodene for
basalprofilen. Velg Aktiver.

Velg OK. Den valgte
basalprofilen aktiveres
umiddelbart.
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8
8.3 Fjerne en basalprofil
Hovedmeny > Pumpe > Basal > Programmer basalprofil
1

2
Velg Basal fra Pumpemeny.

Velg Programmer basalprofil.
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4

MERK
Ved å velge Tilbake på et
hvilket som helst tidspunkt
går du tilbake til
skjermbildet Programmer
basalprofil uten å fjerne den
valgte basalprofilen.

Velg ved siden av
basalprofilen du vil fjerne.

Velg OK. Apparatet fjerner
alle lagrede innstillinger for
den valgte basalprofilen, og
du kommer tilbake til
skjermbildet Programmer
basalprofil.
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9

9

Bruke modi

9.1 Endre pumpens signalmodus
Hovedmeny > Pumpe > Modi > Signalmodus
1

2
Velg Modi fra Pumpemeny.

Velg Signalmodus.
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3

MERK
Du finner informasjon om
pumpens ulike signalmodi i
bruksanvisningen for
Accu‑Chek Insightinsulinpumpen.

Trykk på alternativknappen
på venstre side av skjermen
for å aktivere en modus.
Trykk på modusens navn for
å endre innstillingene for den.
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9
9.2 Slå på flymodus
Hovedmeny > Flymodus
1

2

3

MERK
Du kan ikke slå av flymodus
igjen på pumpen ved å
bruke apparatet. Se
bruksanvisningen for
Accu‑Chek Insightinsulinpumpen for
instruksjoner om hvordan
du slår av flymodus på
pumpen.

Velg Flymodus fra
hovedmenyen.

Velg Flymodus På.

Velg OK. Kommunikasjon blir
deaktivert på både apparatet
og pumpen. Kontroller at
symbolet vises på
pumpen.
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9.3 Slå av flymodus
Hovedmeny > Flymodus
1

2

3

MERK
Se bruksanvisningen for
Accu‑Chek Insightinsulinpumpen for
instruksjoner om hvordan
du slår av flymodus på
pumpen.

Velg Flymodus fra
hovedmenyen.

Velg Flymodus Av.

Velg OK.
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10

10

Pumpeinnstillinger

Du kan endre mange av pumpeinnstillingene med apparatet.
Dette er de samme innstillingene som vises i menyen Innstillinger
på pumpen. Disse innstillingene er:
jj Påminnelser
jj Enhetsinnstillinger
jj Behandlingsinnstillinger

Disse innstillingene lagres på pumpen og forblir aktivert selv om
apparatet og pumpen er frakoblet eller apparatet er slått av.
Du finner detaljerte forklaringer på pumpepåminnelser,
enhetsinnstillinger og behandlingsinnstillinger i
bruksanvisningen for Accu‑Chek Insight-insulinpumpen.

jj Dato og klokkeslett
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10.1 Pumpepåminnelser
Du kan stille inn pumpepåminnelser med apparatet. Det er 4
typer pumpepåminnelser:

MERK

jj Tilfør bolus

jj Påminnelser lagres på pumpen og vises på pumpen selv

jj Manglende bolus
jj Alarmklokke
jj Bytte infusjonssett
Hver av påminnelsestypene Tilfør bolus, Manglende bolus og
Alarmklokke har opptil 5 påminnelser. Påminnelsestypen Bytte
infusjonssett inneholder bare 1 påminnelse om å bytte pumpens
infusjonssett til et angitt tidspunkt.

om apparatet og pumpen er frakoblet.
jj Påminnelser vil ikke automatisk slå på apparatet og vise

påminnelsen. Pumpen varsler deg om en påminnelse. Slå
på apparatet eller pumpen for å vise påminnelsen og slå
av varselet.
jj Når en pumpepåminnelse vises på apparatet, kan du

trykke på Demp for å dempe påminnelsen i 60 sekunder.
Trykk på Avvis for å avvise påminnelsen permanent.
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10
10.1.1 Stille inn pumpepåminnelser
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Påminnelser
1

2
Fra Pumpemenyen blar du i
skjermbildet og velger
Innstillinger.

Velg Påminnelser.
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3

4

5

6

Velg påminnelsestypen du vil
stille inn.

Velg en påminnelse.

Velg På for å slå på
påminnelsen.

Velg Klokkeslett.
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10
7

8

9

MERK
Du kan lytte til en
påminnelsestone ved å
velge ved siden av den.

Still inn klokkeslettet.
Velg Lagre.

Velg Tone.

Velg tonen som skal brukes
for påminnelsen. Velg Lagre.
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10

Velg Status.

11

Velg ønsket status.
Velg Lagre.

Alternativ

Beskrivelse

Én gang

Pumpen spiller påminnelsestonen med start
på et valgt tidspunkt inntil påminnelsen
dempes, hvoretter pumpen så spiller
påminnelsestonen igjen etter 60 sekunder,
eller avvises, hvoretter påminnelsestonen i
så fall ikke spilles igjen med mindre du slår
på påminnelsen igjen fra menyen
Pumpepåminnelser.

Gjenta

Pumpen spiller påminnelsestonen med start
på et valgt tidspunkt inntil påminnelsen
dempes, hvoretter pumpen så spiller
påminnelsestonen igjen etter 60 sekunder,
eller avvises, hvoretter påminnelsen gjentas
hver dag på det valgte tidspunktet inntil
påminnelsen slås av fra menyen
Pumpepåminnelser.

120

73678_07141696001_D.indb 120

3/26/2018 4:45:43 PM

10
12

13

14

Velg Rediger navn.

Skriv inn navnet du vil bruke
på påminnelsen.
Velg .

Velg Lagre.
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10.1.2 Stille inn påminnelsen om å bytte infusjonssett
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Påminnelser > Bytte infusjonssett
1

2
Velg Innstillinger fra
Pumpemeny.

Velg Påminnelser.
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3

4

5

6

Velg Bytte infusjonssett.

Velg På for å slå på
påminnelsen om å bytte
infusjonssett.

Velg Påminn om (dager).

Angi hvor mange dager
påminnelsen skal
forekomme. Velg Lagre.
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MERK

7

8

9

Velg Still inn klokkeslett.

Still inn tidspunktet på dagen
når påminnelsen skal
forekomme. Velg Lagre.

Velg Still inn tone.

Påminnelsen kan stilles inn
for 1 dag, 2 dager eller
3 dager.
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10

MERK

11

12

Velg Status.

Velg ønsket status.
Velg Lagre.

Du kan lytte til en
påminnelsestone ved å
velge ved siden av den.

Velg tonen som skal brukes
for påminnelsen. Velg Lagre.
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13

Velg Lagre.
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10
10.2 Behandlingsinnstillinger
Du kan endre pumpens behandlingsinnstillinger fra apparatet.
Disse innstillingene er:
jj Automatisk Av
jj Bolus
jj Infusjonssett
jj Varselnivå for ampulle

wwADVARSEL
Det er svært viktig at du bruker riktige behandlingsinnstillinger.
Hvis ikke kan du få feil mengde insulin, med risiko for hypoeller hyperglykemi. Du får behandlingsinnstillingene av legen/
diabetessykepleieren din, og du bør rådføre deg med dem før
du foretar endringer.

127

73678_07141696001_D.indb 127

3/26/2018 4:45:48 PM

10.2.1 Stille inn tidtakeren for Automatisk Av
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Automatisk Av
Automatisk Av er en sikkerhetsfunksjon som stopper
insulintilførselen og utløser en vedlikeholdsmelding hvis det ikke
er trykket på noen pumpetaster eller ikke er sendt noen
kommandoer til pumpen fra apparatet i løpet av en innstilt
tidsperiode. Du finner mer informasjon om funksjonen Automatisk
Av i bruksanvisningen for Accu-Chek Insight-insulinpumpen.

1

2

Velg Innstillinger fra
Pumpemeny.

Velg Behandlingsinnstillinger.
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3

4

5

Velg Automatisk Av.

Velg På for å slå på
tidtakeren for Automatisk Av.

Still inn tiden.
Velg Lagre.
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10.2.2 Bolusinnstillinger
Du kan endre bolusinnstillingene på pumpen med apparatet.
Disse innstillingene er:
jj Bolustrinn for hurtig bolus
jj Tilførselshastighet
jj Maksimal bolusmengde

Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger >
Behandlingsinnstillinger > Bolus
1
Velg Innstillinger fra
Pumpemeny.

jj Forsinkelsesinnstilling
Se avsnittene Stille inn bolustrinn for hurtig bolus, Stille inn
tilførselshastighet, Stille inn maksimal bolusmengde og
Endre forsinkelsesinnstilling hvis du trenger anvisninger om
endring av bolusinnstilinger.
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10
2

3

Velg Behandlingsinnstillinger.

Velg Bolus.
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Stille inn bolustrinn for hurtig bolus
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Bolus > Bolustrinn for hurtig bolus

MERK

1

wwADVARSEL

2

Forsikre deg om at du
kjenner til og bruker riktig
bolustrinn. Bruk av feil
bolustrinn vil tilføre feil
insulindose.

Innstillingen Bolustrinn for
hurtig bolus endrer hvor
mye insulin som legges til
den totale mengden for en
hurtig bolus ved hvert trykk
på pumpetastene.

Velg Bolustrinn for hurtig
bolus fra menyen
Bolusinnstillinger.

Velg det riktige bolustrinnet
for hurtig bolus. Velg Lagre.
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10
Stille inn tilførselshastighet
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Bolus > Tilførselshastighet
1

2
Velg Tilførselshastighet fra
menyen Bolusinnstillinger.

Velg den riktige
tilførselshastigheten.
Velg Lagre.
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Stille inn maksimal bolusmengde
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Bolus > Maks bolusmengde
1

2
Velg Maks bolusmengde fra
menyen Bolusinnstillinger.

Still inn den maksimale
mengden. Velg Lagre.

134

73678_07141696001_D.indb 134

3/26/2018 4:45:52 PM

10
Endre forsinkelsesinnstillingen
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Bolus > Forsinkelsesinnstilling
1

2
Velg Forsinkelsesinnstilling
fra menyen Bolusinnstillinger.

Velg På eller Av etter behov.
Velg Lagre.
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MERK

Juster standard
forsinkelsestid ved å bruke
Still inn forsinkelsestid.

Når forsinkelsestid er slått
på, kan du stille inn
forsinkelsestiden hver gang
du programmerer en ny
bolus.

Velg Neste.

Når du programmerer
bolusmengde (for
standardbolus) eller
bolusmengde og forsinket
varighet (utvidet bolus eller
flerbølgebolus), vises også
Still inn forsinkelsestid.
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10
10.2.3 Endre innstillinger for infusjonssett
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Infusjonssett
1

2
Velg Innstillinger fra
Pumpemeny.

Velg Behandlingsinnstillinger.
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3

4

Velg Infusjonssett.

Innstill fyllemengde for
slange og fyllemengde for
kanyle. Velg Lagre.
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10
10.2.4 Stille inn varselnivå for ampulle
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Behandlingsinnstillinger > Varselnivå for ampulle
1

2
Velg Innstillinger fra
Pumpemeny.

Velg Behandlingsinnstillinger.
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3

4

Velg Varselnivå for ampulle.

Still inn advarselsmengden.
Velg Lagre.
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10
10.3 Enhetsinnstillinger
Du kan endre pumpens enhetsinnstillinger fra apparatet. Disse
innstillingene er:
jj Modusinnstillinger
jj Tastelås
jj Språk

Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Enhetsinnstillinger >
Modusinnstillinger
1
Velg Innstillinger fra
Pumpemeny.

10.3.1 Pumpesignalmodi: Lyd og vibrasjon
Du kan bruke apparatet for å velge om du vil at pumpen skal
signalisere med lyd, vibrasjon eller begge deler samtidig når det
oppstår en hendelse (for eksempel en påminnelse). Du kan
justere lydvolumet.
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3

4

5

Velg Enhetsinnstillinger.

Velg Modusinnstillinger.

Velg en modus.

Velg ønsket modusinnstilling.
Still inn volumet. Velg Lagre.
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10
6

Gjenta trinn 4 og 5 for å
endre innstillinger for flere
modi etter behov. Velg
Tilbake når du er ferdig.
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10.3.2 Pumpesignalmodi: Signalutsettelse
Du kan utsette signalene for advarsler for en bestemt tidsperiode.
Men siden feilmeldinger og vedlikeholdsmeldinger krever din
oppmerksomhet straks, kan du ikke utsette hendelsessignaler for
feil eller vedlikehold. Og påminnelser du har programmert, blir
ikke utsatt.

Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Enhetsinnstillinger >
Modusinnstillinger > Signalutsettelse
1

2

Velg Innstillinger fra
Pumpemeny.

Velg Enhetsinnstillinger.

En signalutsettelse kan stilles inn til å forekomme én gang, eller
den kan stilles inn for å gjentas samtidig hver dag.

MERK
Eventuelle advarsler som forekommer i perioden når
signalutsettelse er aktivert, vises når apparatet slås på.
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5

6

Velg Modusinnstillinger.

Velg Signalutsettelse.

Velg På eller Av. Still inn
Starttid og Sluttid. Bla
gjennom skjermbildet og velg
enten Én gang eller Gjenta.
Velg Lagre.

Velg Tilbake.
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10.3.3 Stille inn tid for tastelås
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Tastelås
1

2
Velg Innstillinger fra
Pumpemeny.

Velg Enhetsinnstillinger.

146

73678_07141696001_D.indb 146

3/26/2018 4:45:59 PM

10
3

4

MERK
jj Pumpens taster låses

automatisk hvis de ikke
har vært brukt i løpet av
tiden som er angitt med
tastelås-innstillingen.
jj Tastelåsen påvirker kun

manuell bruk av pumpen,
selv om tiden for tastelås
er innstilt med apparatet.
Velg Tastelås.

Still inn tiden for tastelås.
Velg Lagre.

147

73678_07141696001_D.indb 147

3/26/2018 4:45:59 PM

10.3.4 Stille inn pumpespråk
Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Enhetsinnstillinger > Språk
1

2
Velg Innstillinger fra
Pumpemeny.

Velg Enhetsinnstillinger.
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4

Velg Språk.

Velg ønsket språk.
Velg Lagre.
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10.4 Stille inn pumpens dato og klokkeslett
Du kan stille inn pumpens dato og klokkeslett med apparatet.

MERK
Det er veldig viktig at du stiller inn riktig dato og klokkeslett.
Hvis ikke, vil du kanskje ikke motta riktig mengde insulin til
riktig tid.

Hovedmeny > Pumpe > Innstillinger > Dato og klokkeslett
1
Velg Innstillinger fra
Pumpemeny.

Når apparatet er koblet med pumpen, endres dato og
klokkeslett automatisk på pumpen når dato og klokkeslett
endres på apparatet.
Når du har endret dato eller klokkeslett, viser apparatet en
melding om at dato og klokkeslett er blitt oppdatert på både
apparatet og pumpen. Velg OK.
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3

4

Velg Dato og klokkeslett.

Velg ønsket tidsformat
(12 timer eller 24 timer).

Still inn dato og klokkeslett.
Velg Lagre.
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11

11

Mine data

11.1 Oversikt
Ved å analysere informasjonen som er lagret i apparatet, får du
og legen/diabetessykepleieren din en effektiv metode for å finne
ut hvor godt du kontrollerer din diabetes. Denne analysen er et
verdifullt verktøy for å gi deg bedre kontroll over din diabetes.
Rapportene fra apparatet gir deg optimalt utbytte av din
Accu‑Chek Aviva Insight-diabeteskontroller.
Apparatet genererer grafer og rapporter for å hjelpe deg å
analysere informasjonen som er lagret i apparatet. Grafer kan
være nyttige for å vise blodsukkerresultater. Apparatet kan vise en
linjegraf for å illustrere trendene for blodsukkerresultatene
sammenlignet med annen informasjon, som din boluslogg, en
graf som viser resultatområder for en standard dag eller en
standard uke, og et sektordiagram med ulike farger som
illustrerer antallet måleresultater innenfor, over eller under ditt
blodsukkermålområde.

MERK
jj Gjennomgang av rapporter bruker mye batteristrøm. Du
anbefales å koble apparatet til adapteren mens du
gjennomgår rapporter.
jj Ordet "blodsukker" blir av og til forkortet til
BS, men det betyr det samme.
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11.2 Loggboken
Fra loggbokoppføringene i apparatet kan du vise et bestemt
blodsukkerresultat med tilhørende attributter (f.eks. spisetid,
karbohydrater, helsehendelser og bolus). Og du kan også endre
eller legge til attributter for en bestemt loggbokoppføring.

Apparatet lagrer automatisk opptil 2000 loggbokoppføringer med
klokkeslett og dato. Du kan gjennomgå opptil 250
loggbokoppføringer på apparatet eller opptil 2000
loggbokoppføringer ved hjelp av en datamaskin med kompatibel
programvare. Loggbokoppføringer lagres i kronologisk rekkefølge,
fra den nyeste til den eldste.
Hver loggbokoppføring kan inneholde:
jj Dato og klokkeslett
jj Blodsukkerresultat

MERK
jj Loggboken i apparatet erstatter den fysiske dagboken for

blodsukkerresultater som du kanskje har hatt tidligere.
jj Loggbokdata som er brukt for å beregne bolusråd, kan

ikke endres.

jj Spisetid (hendelser)
jj Karbohydratinntak
jj Helsehendelse
jj Bolustype
jj Bolusmengde
jj Merknad
jj Hurtigmerknader
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11
MERK
jj Du må ikke endre behandlingen bare på grunn av én enkel oppføring eller et enkelt måleresultat i loggboken.
jj Dette kapittelet viser skjermbildeeksempler. Skjermbildene som vises, kan se litt annerledes ut enn skjermbildene på apparatet

ditt. Hvis du har spørsmål om skjermbildene på apparatet, kontakt Roche.
jj Informasjonen i loggboken lagres når du bytter batteriet i apparatet. Du bør kontrollere klokkeslett og dato etter at du har byttet

batteriet. Du finner mer informasjon om batteribytte i kapittelet Håndtering og vedlikehold i bruksanvisningen for Accu-Chek
Aviva Insight-diabeteskontroller.
jj Det er veldig viktig at klokkeslett og dato er riktig innstilt. Riktig innstilling av klokkeslett og dato vil hjelpe deg og legen/

diabetessykepleieren din å tolke informasjonen.
jj Når det er lagret 2000 oppføringer i loggbokens minne, slettes den eldste oppføringen når en ny oppføring lagres.
jj Kontrollresultatene er lagret i apparatet, men de kan ikke vises i loggboken. Kontrollresultater kan vises ved hjelp av en

datamaskin med kompatibel programvare.
jj Før du kan gjennomgå loggbokoppføringer eller kontrollresultater på en PC, må de lagrede loggbokoppføringene overføres til en

PC som kjører en kompatibel programvare. Ta kontakt med Roche for å få informasjon om tilgjengelige produkter.
jj Kontrollresultater blir ikke brukt i rapporter eller grafer på apparatet.
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11.2.1 Bli kjent med loggboken

6

1

Ikon for spisetid

2

Ikon for merknad

9

3

Ikon for helsehendelse

A

4

Klokkeslett for oppføring

B
C
D

5

Dato for oppføring

6

Ikon for hurtigmerknader

E
F
G

7

Indikerer kolonnen for blodsukker

8

Indikerer kolonnen for bolus

H

9

Indikerer kolonnen for karbohydrater

10

Blodsukkerresultat

7 8

5
4
3
2
1

K J I
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11

11

Ikon for bolustype

MERK

12

Ikon for karbohydrater

Skjermbildet Loggbok viser oppføringene i den rekkefølgen
de oppsto, og den nyeste oppføringen vises øverst.

13

Mengde karbohydrater

14

Ikon for godkjent karbohydratråd

15

Ikon for ikke godkjent bolusråd

16

Ikon for ikke godkjent karbohydratråd

17

Ikon for godkjent bolusråd

18

Bolusmengde

19

Ikon for blodsukkerverdiområde

20

Pumpe på pause-ikonet
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Beskrivelse av ikonene
Ikon

Ikonnavn

Beskrivelse

Ikon for blodsukkerverdiområde

Ikonets bakgrunnsfarge indikerer hvor blodsukkerresultatet faller i forhold til
målområdet.
Bakgrunnsfargen for dette ikonet representerer:
jj Grønt: innenfor målområdet
jj Gult: under målområdet
jj Rødt: hypo
jj Blått: over målområdet eller hyper

Spisetid

Dette ikonet vises hvis det finnes informasjon om spisetid for denne oppføringen.

Karbohydrater

Dette ikonet vises hvis det finnes informasjon om karbohydrater for denne
oppføringen.

Karbohydratråd godkjent

Dette ikonet vises hvis karbohydratmengden fra bolusrådanbefalingen fra
skjermbildet for hypoadvarsel ble brukt.
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11
Ikon

Ikonnavn

Beskrivelse

Karbohydratråd ikke godkjent

Dette ikonet vises hvis karbohydratmengden fra bolusrådanbefalingen fra
skjermbildet for hypoadvarsel ble endret.

Helsehendelse

Dette ikonet vises hvis det finnes informasjon om helsehendelser for denne
oppføringen.

Standardbolus ikke bekreftet

Tilførsel er ikke bekreftet av pumpen.

Standardbolus bekreftet

Tilførsel er bekreftet av pumpen.

Utvidet bolus ikke bekreftet

Tilførsel er ikke bekreftet av pumpen.

Utvidet bolus bekreftet

Tilførsel er bekreftet av pumpen.

Flerbølgebolus ikke bekreftet

Tilførsel er ikke bekreftet av pumpen.

Flerbølgebolus bekreftet

Tilførsel er bekreftet av pumpen.
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Ikon

Ikonnavn

Beskrivelse

Bolusråd godkjent

Bolusråd fra apparatet er godkjent.

Bolusråd ikke godkjent

Bolusråd fra apparatet ble endret før tilførsel.

Manuelt på pumpe

Tilførsel er ikke bekreftet av pumpen.

Bolus tilført manuelt med penn/
sprøyte

Bolus tilført med penn/sprøyte.
Bolus ble ikke tilført av pumpen.

Pumpe på pause

Pumpen ble satt på pause under en bolus og startet deretter å fullføre
bolustilførselen igjen.

Hurtigmerknader

Dette ikonet vises hvis det finnes informasjon om hurtigmerknader for denne
oppføringen.

Merknad

Dette ikonet vises hvis det finnes informasjon om en merknad for denne
oppføringen.
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11
11.2.2 Vise og justere loggbokdata
Hovedmeny > Mine data > Loggbok
1

2

Velg Mine data fra
hovedmenyen.

Velg Loggbok.

MERK
jj Loggbokdata som er brukt til bolusråd (med unntak av

merknader), kan ikke justeres.
jj Blodsukkerresultater kan ikke justeres.
jj Når du begynner å tilføre en bolus ved hjelp av pumpen,

vil ikke eventuelle endringer du gjør i loggbokoppføringen
i Mine data på apparatet føre til at bolusen som tilføres av
pumpen, blir endret.
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3

MERK

4

jj Du kan rulle nedover for å se eventuelle flere oppføringer.
jj Loggbokoppføringer som har vært brukt til bolusråd, har

enten ikonet for Bolusråd godkjent: eller ikonet for
Bolusråd ikke godkjent: . Slike oppføringer er låst og kan
vises, men ikke justeres.
jj For låste loggbokoppføringer vises ikke knappen Lagre

nederst på de enkelte dataelementskjermbildene. Kun
knappen Tilbake vises.
Velg ønsket
loggbokoppføring. Hvis du
ønsker en loggbokoppføring
med bare hurtigmerknader,
går du til trinn 5.

Du kan vise eller justere en
oppføring ved å velge den og
følge instruksjonene på de
neste sidene. Velg Tilbake
når du er ferdig for å komme
tilbake til menyen Mine data.
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Skjermbilder for visning og justering av oppføringer i loggboken
Spisetid

Karbohydrater

Helsehendelser

Velg en passende spisetid.
Velg Lagre.

Still inn mengden
karbohydrater du har spist.
Velg Lagre.

Du kan velge opptil 4
helsehendelser.
Velg Lagre.

Hvis bolusråd er slått på og
flere helsehendelser er valgt,
viser dette skjermbildet
"--- %". Du må angi en
summert prosentandel for de
valgte helsehendelsene, selv
om denne prosentandelen er
på null. Velg Lagre.
163
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Bolus

MERK

Merknad

Hvis en måltidsbolus er angitt og det ikke er angitt noen
mengde for karbohydrater (Karbohydrater viser Ingen data på
skjermbildet BG-oppføring i trinn 4), blir du bedt om å angi en
mengde for karbohydrater. Du trenger ikke angi en mengde,
men jo mer fullstendige dataene er, jo mer nøyaktige vil
fremtidige bolusrådanbefalinger bli når du bruker bolusråd.

Innstill bolusmengder.
Velg Lagre.

Skriv en merknad som skal
lagres sammen med denne
oppføringen. Velg .
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11
5

Velg Hurtigmerknader for å
foreta en oppdatering. Velg
Merknad for å skrive en
merknad med tastaturet. Velg
Tilbake for å gå tilbake til
trinn 3.
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11.2.3 Legge til data i loggboken
Hovedmeny > Mine data > Legg til data
1

2

Velg Mine data fra
hovedmenyen.

Velg

3

Legg til data.

Velg Lagre når du er ferdig
for å lagre oppføringen og
komme tilbake til menyen
Mine data.

Velg hvilke som helst av
alternativene på skjermbildet
Legg til data, i samsvar med
instruksjonene på de neste
sidene.
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11
Skjermbilder for å legge til nye data
Dato og klokkeslett

Spisetid

Karbohydrater

Still inn dato og klokkeslett.
Velg Lagre.

Velg en passende spisetid.
Velg Lagre.

Still inn mengden
karbohydrater du har spist.
Velg Lagre.
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Helsehendelser

Du kan velge opptil 4
helsehendelser. Velg Lagre.

Bolus

Hvis bolusråd er slått på og
flere helsehendelser er valgt,
viser dette skjermbildet
"--- %". Du må angi en
summert prosentandel for de
valgte helsehendelsene, selv
om denne prosentandelen er
på null. Velg Lagre.

Innstill bolusmengder.
Velg Lagre.

MERK
Hvis en måltidsbolus er
angitt og det ikke er angitt
noen mengde for
karbohydrater
(Karbohydrater viser Ingen
data i trinn 3), blir du bedt
om å angi en mengde for
karbohydrater. Du trenger
ikke angi en mengde, men
jo mer fullstendige dataene
er, jo mer nøyaktige vil
fremtidige
bolusrådanbefalinger bli når
du bruker bolusråd.
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11
Merknad

Skriv en merknad som skal
lagres sammen med denne
oppføringen. Velg .
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11.3 Trendgrafen
Med trendgrafen viser apparatet blodsukkertrender og annen
informasjon basert på loggbokdata for tidsskalaen og spisetiden
du velger.

11.3.1 Bli kjent med trendgrafen

6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

5
4
3
2
1
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1

Tidspunkter på
dagen eller dager i
måneden

2

Blodsukkerresultat

Vises som X-er som er
sammenknyttet med linjer

3

Karbohydratverdi

Brun linje: Høyden vises i forhold
til karbohydratmengden

4

Måleenhet for
basaldose

5

Tidsskala

G

3/26/2018 4:46:09 PM

11

6

Knapper for å rulle
mot venstre/høyre

Flytter fremover eller tilbake i
tid med skalaen som er valgt.
Eksempel: For en tidsskala på
7 dager viser rull venstre-ikonet
data fra de 7 dagene før datoene
som vises for øyeblikket.

7

Valgt spisetid

8

Måleenhet for bolus

9

Pumpe stoppetikonet

Indikerer at pumpen har stoppet.

10

Helsehendelse

Indikerer at det finnes en
helsehendelse for oppføringen

11

Bolus

Rosa linje: Høyden vises i forhold
til bolusinsulinmengden

12

Basalverdi

Blå linje: viser basalinsulin
mengden

13

Grønt område

Indikerer blodsukkermålområdet

14

Advarselsgrense for
hypoglykemi

Rød vannrett linje

15

Måleenhet for
karbohydrater

16

Måleenhet for
blodsukker

17

Pil

(Vises ikke) Indikerer at
blodsukkerdataene går utenfor
skjermen

18

Pumpe på pauseikonet

(Vises ikke) Indikerer når
pumpen ble satt på pause under
insulintilførsel

171

73678_07141696001_D.indb 171

3/26/2018 4:46:09 PM

MERK
jj Hvis ingen data er tilgjengelig, vises skjermbildet Ingen data tilgjengelig.
jj Trendgrafer inkluderer ikke gale resultater eller kontrollresultater.
jj På øvre høyre side av grafen er indikatoren for maksimal bolusmengde den rosa avmerkingen som står ved den høyeste verdien

(på eksempelskjermbildet: 15 U). Formålet med denne indikatoren er å justere skalaen for den øverste delen av grafen basert
på den største enkeltstående bolusinsulinmengden (bildeforklaring 11) som er tilført i det valgte tidsrommet (bildeforklaring 5).
Indikatorverdiene for maksimal bolusmengde på apparatet er 1, 5, 15, 30 og 60 U. Hvis for eksempel den største enkeltstående
bolusinsulinmengden er 8 U, skalerer apparatet den øvre grafen til mellom 0 og 15 U.
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11
MERK
jj På nedre høyre side av grafen er indikatoren for maksimal karbohydratmengde den brune avmerkingen som står ved den

høyeste verdien (på eksempelskjermbildet: 80 g). Formålet med denne indikatoren er å justere skalaen for den nedre delen av
grafen basert på den største enkeltstående karbohydratmengden (bildeforklaring 3) i det valgte tidsrommet (bildeforklaring 5).
Indikatorverdiene for maksimal karbohydratmengde på apparatet er 40, 80, 120, 160, 200 og 240 g, eller tilsvarende skala for
BE, KE eller CC. Hvis for eksempel den største enkeltstående karbohydratmengden er 76 g, skalerer apparatet den nedre grafen
til mellom 0 og 80 g.
jj På øvre venstre side av grafen er indikatoren for maksimal basalmengde den blå avmerkingen som står ved den høyeste verdien

(på eksempelskjermbildet: 10 U). Formålet med denne indikatoren er å justere skalaen for den øverste delen av grafen basert
på den største enkeltstående basalinsulinmengden (bildeforklaring 12) som er tilført i det valgte tidsrommet (bildeforklaring 5).
Indikatorverdiene for maksimal basalmengde på apparatet er 1, 2, 5, 10, 20 og 40 U. Hvis for eksempel den største
enkeltstående basalinsulinmengden er 9 U, skalerer apparatet den øvre grafen til mellom 0 og 10 U.
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11.3.2 Vise trendgrafen
Hovedmeny > Mine data > Trend
1

2

3

MERK
Velg for å vise en liste
over trendikoner og deres
forklaringer.

Velg Mine data fra
hovedmenyen.

Velg Trend.

Velg Konfigurer for å
endre hvordan trendgrafen
viser trenddata.
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11
4

Velg hvilke som helst av
alternativene på skjermbildet
Konfigurer graf, i samsvar
med instruksjonene i resten
av dette avsnittet. Velg
Tilbake når du er ferdig for å
komme tilbake til
trendgrafen, som viser
dataene slik du valgte.

Skjermbilder for konfigurasjon av trendgrafen
Tidsskala

Dataalternativer

Spisetid

Velg tidsskalaen. Velg Lagre.

Velg 1 eller flere
dataalternativer. Velg Lagre.

Velg spisetiden. Velg Lagre.
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11.4 Standard uke
Med grafen for standard uke viser apparatet dine
blodsukkergjennomsnitt, antallet målinger og standardavvik for
hver dag i en gjennomsnittlig uke. Verdiene beregnes ut fra
loggbokdata fra tidsskalaen og spisetiden du har valgt.

MERK
Standardavviket måler hvor stor spredning det er i
blodsukkerresultatene i forhold til det gjennomsnittlige
blodsukkeret. Et høyt standardavvik betyr at det er stor
variasjon i blodsukkerresultatene i forhold til det
gjennomsnittlige blodsukkeret.
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11
11.4.1 Bli kjent med grafen og tabellen for standard uke
Graf for standard uke

4

1

Ukedager

3
2
2

Boks for hver
dag

1

jj Toppen av boksen indikerer
standardavviket over
gjennomsnittet, og bunnen av
boksen indikerer standardavviket
under gjennomsnittet. Boksen
vises ikke hvis det ikke er nok
data til å bestemme standardavvik.
jj Toppen av boksen er åpen hvis
standardavviket er utenfor toppen
av grafen.
jj Boksen og "X" vises ikke for en
dag hvis det ikke blir funnet noen
data.

3

Tidsskala

4

Valg av spisetid

177
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5
6

7
8

5

Knapper for
å rulle mot
venstre/høyre

6

Måleenhet for
blodsukker

Flytter fremover eller tilbake i tid
med skalaen som er valgt. Eksempel:
For en tidsskala på 7 dager viser rull
venstre-ikonet data fra de 7 dagene
før datoene som vises for øyeblikket.

7

X

Indikerer hvert blodsukkerresultat.
"X" i midten av en sirkel
indikerer gjennomsnittet av alle
blodsukkerresultater for de valgte
kriteriene.

8

Advarselsgrense
for hypoglykemi

Rød vannrett linje

9

Pil

(Vises ikke) Indikerer at det er data
utenfor toppen av grafen.

178
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11
Tabell for standard uke
Velg Tabell for å bytte til tabellen for standard uke. Tabellen for
standard uke viser de samme dataene som grafen for standard
uke i tabellformat. Velg Graf hvis du vil gå tilbake til grafen for
standard uke fra tabellen for standard uke.

5

1

Høyeste blodsukkerresultat for hver dag i uken

2

Blodsukkergjennomsnitt for hver dag i uken

3

Laveste blodsukkerresultat for hver dag i uken

4

Ukedag

7

5

Tidsskala

8

6

Valg av spisetid

7

Standardavvik (SD) for hver dag i uken

8

Antall målinger for hver dag i uken

6

4
3
2
1
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11.4.2 Vise data for standard uke
Hovedmeny > Mine data > Standard uke
1

2

MERK
jj Hvis det ikke er noen data tilgjengelig for å vise grafen og

tabellen for standard uke for valgt tidsskala eller spisetid,
vises skjermbildet Ingen data tilgjengelig.
jj Grafen og tabellen for standard uke inkluderer ikke gale

resultater, kontrollresultater eller HI- eller LO-verdier.

Velg Mine data fra
hovedmenyen.

Velg Standard uke.
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11
3

Du kan endre tidsskalaen og
spisetiden som vises for
standard uke, ved å velge
Konfigurer.

4

Velg et av alternativene på
skjermbildet Konfigurer data,
i samsvar med
instruksjonene i resten av
dette avsnittet. Velg Tilbake
når du er ferdig for å komme
tilbake til grafen eller tabellen
for standard uke.

Skjermbilder for konfigurasjon av data for standard uke
Tidsskala

Spisetid

Velg en tidsskala. Velg Lagre.

Velg en spisetid. Velg Lagre.
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11.5 Standard dag
Med grafen for standard dag viser apparatet dine
blodsukkergjennomsnitt, antallet målinger og standardavvik for
hver tidsperiode. Verdiene beregnes ut fra loggbokdata fra
tidsskalaen og spisetiden du har valgt.

MERK

MERK

Se kapittelet Endre apparatinnstillinger i
bruksanvisningen for Accu‑Chek Aviva Insightdiabeteskontroller for instruksjoner om hvordan du stiller
inn tidsperioder.

Standardavviket måler hvor stor spredning det er i
blodsukkerresultatene i forhold til det gjennomsnittlige
blodsukkeret. Et høyt standardavvik betyr at det er stor
variasjon i blodsukkerresultatene i forhold til det
gjennomsnittlige blodsukkeret.
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11
11.5.1 Bli kjent med grafen og tabellen for standard dag
Graf for standard dag

1

Klokkeslett

4
3
2

2

Boks for hver
tidsperiode

jj Toppen av boksen indikerer
1 standardavvik over
gjennomsnittet, og bunnen av
boksen indikerer 1 standardavvik
under gjennomsnittet. Boksen
vises ikke hvis det ikke er nok
data til å bestemme
standardavvik.
jj Toppen av boksen er åpen hvis
standardavviket er utenfor toppen
av grafen.

1

jj Boksen og "X" vises ikke for en
tidsperiode hvis det ikke blir
funnet noen data.
3

Tidsperioder

4

Tidsskala

Atskilt av den loddrette stiplede
linjen
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5
6
7
8
9

5

Knapper for
å rulle mot
venstre/høyre

6

Valg av spisetid

7

Måleenhet for
blodsukker

Flytter fremover eller tilbake i
tid med skalaen som er valgt.
Eksempel: For en tidsskala på
7 dager viser rull venstre-ikonet
data fra de 7 dagene før datoene
som vises for øyeblikket.

jj Indikerer hvert blodsukkerresultat.
jj "X" i midten av en sirkel indikerer
gjennomsnittet av alle
blodsukkerresultater for de valgte
kriteriene.

8

X

9

Advarselsgrense
Rød vannrett linje
for hypoglykemi

10

Pil

(Vises ikke) Indikerer at det er data
utenfor toppen av grafen.
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11
Tabell for standard dag
Velg Tabell for å bytte til tabellen for standard dag. Tabellen for
standard dag viser de samme dataene som grafen for standard
dag i tabellformat. Velg Graf hvis du vil gå tilbake til grafen for
standard dag fra tabellen for standard dag.

4
3

5

2

6
7

1

8

1

Blodsukkergjennomsnitt for hver tidsperiode

2

Laveste blodsukkerresultat for hver tidsperiode

3

Tidsperiode

4

Tidsskala

5

Valg av spisetid

6

Høyeste blodsukkerresultat for hver tidsperiode

7

Standardavvik (SD) for hver tidsperiode

8

Antall målinger for hver tidsperiode
185
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11.5.2 Vise data for standard dag
Hovedmeny > Mine data > Standard dag
1

2

MERK

3

jj Hvis det ikke er noen

data tilgjengelig for å
vise grafen og tabellen
for standard dag for valgt
tidsskala eller spisetid,
vises skjermbildet Ingen
data tilgjengelig.
jj Grafen og tabellen for

Velg Mine data fra
hovedmenyen.

Velg Standard dag.

standard dag inkluderer
ikke gale resultater,
kontrollresultater eller
HI- eller LO-verdier.

Du kan endre tidsskalaen og
spisetiden som vises, ved å
velge Konfigurer.
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11
4

Velg et av alternativene på
skjermbildet Konfigurer data,
i samsvar med
instruksjonene i resten av
dette avsnittet. Velg Tilbake
når du er ferdig for å lagre
endringene og komme tilbake
til grafen eller tabellen for
standard dag.

Skjermbilder for konfigurasjon av data for standard dag
Tidsskala

Spisetid

Velg en tidsskala. Velg Lagre.

Velg en spisetid. Velg Lagre.
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11.6 Måldata
Apparatet viser et sektordiagram og en tabell som illustrerer
blodsukkerresultatene som "Over", "Innenf.", "Under" og "Hypo"
for valgt tidsskala og spisetid.
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11
11.6.1 Bli kjent med diagrammet og tabellen for måldata
Diagrammet for måldata

3

4
5

2
6
1

1

Forklaring

Kategorier for
blodsukkerresultater

2

Diagrammet for
måldata

Representerer prosentandelene
for kategoriene for
blodsukkerresultater

3

Tidsskala

4

Knapper for å rulle
mot venstre/høyre

5

Valg av spisetid

6

Prosentandel av
forekomst

Flytter fremover eller tilbake i
tid med skalaen som er valgt.
Eksempel: For en tidsskala på
7 dager viser rull venstre-ikonet
data fra de 7 dagene før datoene
som vises for øyeblikket.

(Tallet som vises i parentes,
representerer antallet
forekomster)
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Tabell for måldata
Velg Tabell for å bytte til tabellen for måldata. Tabellen for
måldata viser de samme dataene som diagrammet for måldata i
tabellformat.
Velg Diagram for å komme tilbake til diagrammet for måldata fra
tabellen for måldata.

4
3
2

5

6

1

Antall forekomster

2

Valg av spisetid

3

Forklaring

4

Tidsskala

1
5

Knapper for å rulle
mot venstre/høyre

6

Tabell for måldata

Kategorier for
blodsukkerresultater

Flytter fremover eller tilbake i
tid med skalaen som er valgt.
Eksempel: For en tidsskala på
7 dager viser rull venstre-ikonet
data fra de 7 dagene før datoene
som vises for øyeblikket.
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11
11.6.2 Vise måldata
Hovedmeny > Mine data > Mål
1

2

MERK
jj Hvis det ikke er noen data tilgjengelig for å vise målgrafen

og -tabellen for valgt tidsskala eller spisetid, vises
skjermbildet Ingen data tilgjengelig.
jj Diagrammet og tabellen for måldata inkluderer ikke gale

resultater, kontrollresultater eller HI- eller LO-resultater.

Velg Mine data fra
hovedmenyen.

Velg Mål.
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3

Du kan endre tidsskalaen og
spisetiden som vises, ved å
velge Konfigurer.

4

Velg et av alternativene på
skjermbildet Konfigurer data,
i samsvar med
instruksjonene i resten av
dette avsnittet. Velg Tilbake
når du er ferdig for å lagre
endringene og komme tilbake
til diagrammet eller tabellen
for måldata.

Skjermbilder for konfigurasjon av måldata

Tidsskala

Spisetid

Velg en tidsskala. Velg Lagre.

Velg en spisetid. Velg Lagre.
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11
11.7 Tabellen Blodsukkergjennomsnitt
Tabellen Blodsukkergjennomsnitt viser gjennomsnittlige
blodsukkerverdier og standardavvik for tidsskalaene og
spisetidene du velger.

MERK
Standardavviket måler hvor stor spredning det er i
blodsukkerresultatene i forhold til det gjennomsnittlige
blodsukkeret. Et høyt standardavvik betyr at det er stor
variasjon i blodsukkerresultatene i forhold til det
gjennomsnittlige blodsukkeret.
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11.7.1 Bli kjent med tabellen Blodsukkergjennomsnitt
Tabellen Blodsukkergjennomsnitt

7
6
5
4
3
2
1

8
9
A
B

1

Ikon for Annet

Data for alle måleresultater
merket som Annet

2

Ikon for Fastende

Data for alle måleresultater
merket som Fastende

3

Ikon for Sengetid

Data for alle måleresultater
merket som Sengetid

4

Ikon for Etter måltid

Data for alle måleresultater
merket som Etter måltid

5

Ikon for Før måltid

Data for alle måleresultater
merket som Før måltid

6

Ikon for Alle

Kombinerte data fra alle
spisetider

7

Tidsskala
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11

8

Knapper for å rulle mot
venstre/høyre

Flytter fremover eller
tilbake i tid med skalaen
som er valgt. Eksempel:
For en tidsskala på 7 dager
viser rull venstre-ikonet
data fra de 7 dagene før
datoene som vises for
øyeblikket.

9

Standardavvik for
blodsukker

Beregnes for spisetid

10

Antall målinger

Brukes for å beregne
gjennomsnittsverdier og
standardavvik for hver
spisetid

11

Blodsukkergjennomsnitt

Beregnes for spisetid
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11.7.2 Vise tabellen Blodsukkergjennomsnitt
Hovedmeny > Mine data > Blodsukkergjennomsnitt
1

2

MERK

3

jj Hvis det ikke er noen

data tilgjengelig
for å vise tabellen
Blodsukkergjennomsnitt
for valgt tidsskala
eller spisetid, vises
skjermbildet Ingen data
tilgjengelig.
jj Beregningene inkluderer

Velg Mine data fra
hovedmenyen.

Velg Blodsukkergjennomsnitt.

ikke gale resultater,
kontrollresultater eller
HI- eller LO-verdier.

Velg Tidsskala for å justere
tidsskalaen for tabellen
Blodsukkergjennomsnitt.
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11
MERK

4

5

Velg en tidsskala. Velg Lagre.

Velg Tilbake når du er ferdig
for å komme tilbake til
menyen Mine data.

Velg for å vise en liste
over ikoner for spisetider og
deres forklaringer.
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12

12

Teknisk informasjon

RF-kanalen som brukes til kommunikasjon, er ikke en åpen
kanal. Apparatet kan bare kommunisere med enheten det er
koblet med. Derfor kan ikke andre trådløse Bluetoothteknologienheter (f.eks. mobiltelefoner, skrivere osv.) kobles med,
kommunisere med eller få tilgang til din personlige informasjon i
apparatet.
Samsvarserklæring
Roche erklærer herved at Accu-Chek Insightdiabetesbehandlingssystemet oppfyller de grunnleggende
kravene og andre relevante bestemmelser i det europeiske
direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen kan finnes på
følgende internettadresse: http://declarations.accu-chek.com
Maksimal utgangseffekt

Samsvar med IEC- eller ISO-standardene
Annet utstyr som er koblet til medisinsk elektrisk utstyr, må
oppfylle den respektive IEC- eller ISO-standarden (f.eks. IEC
60950 eller IEC 62368 for databehandlingsutstyr). I tillegg må alle
konfigurasjoner oppfylle kravene til medisinsk elektrisk utstyr (se
paragraf 16 i den siste gyldige versjonen av IEC 60601-1). Alle
som kobler annet utstyr til medisinsk elektrisk utstyr, konfigurerer
et medisinsk system, og har derfor ansvaret for å sikre at
systemet oppfyller kravene til medisinske elektriske systemer.
Kontakt din lokale representant eller teknisk service hvis du er i
tvil.
Referanser til standarder/direktiver:
jj IEC 60601-1:2012: 7.9.2.3, 7.9.2.5, 8.1.a, 8.2.1, 14.13, 16,
16.1, 16.2.d
jj MDD 93/42/EØF: Tillegg I paragraf 13.6.c

Accu-Chek Aviva Insight-apparat: 30 mW
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12.1 Symbolforklaring
Disse symbolene kan vises på emballasjen, på typeskiltet og i
bruksanvisningen for apparatet.
Se bruksanvisningen
Forsiktig, les sikkerhetsinformasjonen i
bruksanvisningen som følger med dette
produktet.
Temperaturbegrensning (oppbevares ved)

Dette produktet oppfyller kravene i det
europeiske direktivet 98/79/EF om medisinsk
utstyr til in vitro-diagnostikk.
Dette produktet oppfyller kravene i det
europeiske direktivet 1999/5/EF om radioog teleterminalutstyr (R&TTE).
Spesielt oppladbart litiumbatteri

Produsent

Lotnummer

Katalognummer

Serienummer

Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk

Utløpsdato

Artikkelnummer for global handel

Produksjonsdato
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12
12.2 Liste over ikoner
Den følgende tabellen viser ikoner og ikonnavn som kan vises på
apparatet når apparatet er koblet med en pumpe. Alle de andre
ikonene er å finne i kapittelet Teknisk informasjon i
bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insightdiabeteskontroller.

Ikonnavn

Ikon

Aktiver
Alarmdata
Ampulle (pumpe)
Avbryt bolus
Basalprofil (aktiver)
Basalprofil (programmer)
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Ikonnavn

Ikon

Ikonnavn

Batteri (pumpe)

Flerbølgebolus forsinket mengde

Behandlingsinnstillinger

Flerbølgebolus ikke bekreftet

Bolusdata

Flerbølgebolus på pause

Data om midlertidig basaldose

Flerbølgebolus umiddelbar mengde

Driftstid

Forsinkelsestid

Flerbølgebolus

Forsinket varighet

Ikon
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12
Ikonnavn

Ikon

Ikonnavn

Midlertidig basaldose

Pumpeinnstillinger

Pumpe kjører eller Start pumpe

Pumpemodus

Pumpe på pause

Standardbolus eller Bolus

Pumpe stoppet eller Stopp pumpe

Standardbolus ikke bekreftet

Pumpe- eller Manuelt på pumpe-bolus

Standardbolus på pause

Pumpedata

Total døgndose

Ikon
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Ikonnavn

Ikon

Utvidet bolus
Utvidet bolus ikke bekreftet
Utvidet bolus på pause
Versjon
Video
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13

Feilsøking

Dette kapittelet omhandler spesifikt problemer som kan oppstå
med kobling av apparatet og pumpen. Du finner generell
informasjon om feilsøking i kapittelet Feilsøking i
bruksanvisningen for Accu-Chek Aviva Insightdiabeteskontroller. Du finner informasjon om pumpemeldinger
som vises på apparatet, i bruksanvisningen for Accu‑Chek
Insight-insulinpumpen.

MERK
Kontakt Roche hvis du har problemer med å koble
apparatet og pumpen som ikke beskrives i dette kapittelet.
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Problem

Mulige årsaker

Mulig løsning

Informasjonsmeldingen Fant ingen enheter

Ingen Bluetooth-aktivert enhet
innenfor apparatets rekkevidde.

jj Sørg for at maksimal avstand mellom pumpen
og apparatet er 2 meter.
jj Velg OK for å gå tilbake til menyen Sett opp ny
kobling. Plasser pumpen i modusen Legg til
enhet og prøv å koble på nytt.

Informasjonsmeldingen Koblet pumpe

Apparatet er allerede koblet med
en pumpe.

Velg OK for å gå tilbake til menyen Kommunikasjon
og se avsnittet Fjerne kobling mellom apparatet
og pumpen i kapittelet Kommunikasjon mellom
apparatet og pumpen i denne bruksanvisningen
for å fjerne gjeldende kobling.

Skjermbildet Enhet ikke koblet vises med
meldingen Apparatet kunne ikke koble
med: [pumpenavn].

jj Pumpebatteriet er utladet.

jj Bytt pumpebatteriet.

jj Pumpen og apparatet er utenfor
kommunikasjonsrekkevidde.

jj Sørg for at maksimal avstand mellom pumpen
og apparatet er 2 meter.

jj Det er en hindring mellom
pumpen og apparatet.

jj Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom
pumpen og apparatet.

206

73678_07141696001_D.indb 206

3/26/2018 4:46:22 PM

13
Problem

Mulige årsaker

Mulig løsning

Skjermbildet Enhet ikke koblet vises med
meldingen [Pumpenavn] er allerede koblet
med et apparat. Koble først pumpen fra
apparatet.

jj Pumpen er allerede koblet med
et annet apparat.

jj Fjern den gjeldende koblingen fra pumpen. Se
bruksanvisningen for Accu‑Chek Insightinsulinpumpen for instruksjoner om hvordan du
fjerner koblingen mellom apparat og pumpe.

jj Pumpen og apparatet er
allerede koblet med hverandre.

jj Du trenger ikke gjøre noe.

Apparatet er koblet med
maksimalt antall enheter.

Velg OK for å gå tilbake til menyen
Kommunikasjon, velg Administrer koblinger, og
fjern en av de koblede enhetene.

Informasjonsmeldingen Maksimalt ant.
koblede enheter

Vedlikeholdsmelding M-68: Forbindelsen er jj Pumpebatteriet er utladet.
brutt
jj Pumpen og apparatet er utenfor
kommunikasjonsrekkevidde.
jj Det er trykket på en tast på
pumpen, slik at
kommunikasjonen mellom
apparatet og pumpen er
midlertidig deaktivert.

jj Bytt pumpebatteriet.
jj Sørg for at maksimal avstand mellom apparatet
og pumpen er 2 meter.
jj Vent til pumpeskjermen tidsavbrytes og
apparatet og pumpen gjenopptar
kommunikasjonen automatisk.
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Problem

Mulige årsaker

Mulig løsning

Vedlikeholdsmelding M-27:
Kommunikasjon tapt

Apparatet og pumpen ble
tidsavbrutt mens de ventet på
koblingsbekreftelse.

Gjenta trinnene i avsnittet Koble apparatet og
pumpen i denne bruksanvisningen og følg
anvisningene på skjermen for begge enheter.

Vedlikeholdsmelding M-83: Pumpen kan
ikke fullføre oppgaven

Kommunikasjonen er tapt mellom
apparatet og pumpen.

Hvis denne meldingen vises når pumpen forsøker å
tilføre bolusinsulin, gjør du følgende:
1. T rykk på "OK" på M-83-meldingen for å
bekrefte den.
2. Slå av apparatet.
3. K ontroller pumpen for å fastslå mengden insulin
som faktisk ble tilført av pumpen.
4. G
 jenopprett kommunikasjon mellom apparatet
og pumpen ved å vente til pumpeskjermen
tidsavbrytes, og slå deretter på apparatet. Hvis
apparatet ikke kobles til pumpen, kan apparatet
tilbakestilles ved å trykke ned På/Av-knappen i
5 sekunder.
5. S e til at du ikke programmerer en dobbel bolus.
Men hvis den opprinnelige bolusmengden ikke
ble tilført av pumpen, programmerer du
bolusmengden som ikke ble levert.
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14

Ordliste

Begrep

Definisjon

Advarsel

Informasjon om elementer og forhold som kan utgjøre en risiko og medføre personskade.

Advarselsgrense

Se Advarselsgrense for hyperglykemi eller Advarselsgrense for hypoglykemi

Advarselsgrense for En grense som er innstilt i apparatet. Hvis blodsukkerresultatet er over grensen for hyperadvarsel, vises en
hyperglykemi
advarsel. Rådfør deg med legen/diabetessykepleieren din angående innstilling av grensen for hyperadvarsel.
Advarselsgrense for En grense som er innstilt i apparatet. Hvis blodsukkerresultatet er under grensen for hypoadvarsel, vises en
hypoglykemi
advarsel. Rådfør deg med legen/diabetessykepleieren din angående innstilling av grensen for hypoadvarsel.
Aktivt insulin

En beregnet verdi som representerer den effektive mengden insulin som for øyeblikket finnes i kroppen, som
fungerer for å redusere blodsukkeret. Denne mengden inkluderer ikke eventuelt insulin som fungerer for å
takle karbohydratinntak. Mengden inkluderer heller ikke basalinsulin.

Alarm

Lydsignal eller vibrasjon (stille) som melder om en påminnelse, advarsel, feilmelding eller vedlikeholdsmelding.
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Begrep

Definisjon

Alternativer for råd

Faktorer som påvirker bolusrådanbefalingene, inkludert måltidsstigning, matbitgrense, virketid og
forsinkelsestid.

am

Ante Meridiem (12-timers tidsformat for "før middag")

Apparat

Blodsukkerapparat

Avvis

Avslutter en påminnelse.

Basaldose

Mengden insulin tilført hver time som er nødvendig for å dekke ditt grunnleggende, måltidsuavhengige
insulinbehov.

BE

Brødekvivalent

Berøringsskjerm

En skjerm som kan berøres for å kommunisere med enheten.
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14
Begrep

Definisjon

Blodsukker (BS)

Mengden glukose (sukker) i blodet.

Blodsukkerterskel

En innstilling for påminnelse om blodsukkermåling: øvre grense er for blodsukkeret for en påminnelse ved høyt
blodsukker, og nedre grense er for blodsukkeret for en påminnelse ved lavt blodsukker.

Bolus

Mengden av tilført insulin (i tillegg til basaldose) for å dekke matinntak og for å korrigere høye
blodsukkernivåer. Bolusmengden bestemmes av legens/diabetssykepleierens retningslinjer, blodsukkernivå,
matinntak, ditt aktivitetsnivå og andre faktorer.

Bolusråd

Når bolusråd er aktivert, gir det en anbefaling om hvor mye insulin som skal tilføres for et måltid og/eller for å
korrigere for et blodsukkernivå.

°C

Grader Celsius

CC

Karbohydratvalg (Carbohydrate Choice)
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Begrep

Definisjon

Demp

Demper midlertidig en pumpepåminnelse. Påminnelsen kommer tilbake om 60 sekunder med mindre du velger
Avvis.

Etter høyt
blodsukkerpåminnelse

En påminnelse om å måle blodsukkeret på nytt. Når denne påminnelsen er innstilt, aktiveres den etter en
måling med høyt blodsukkerresultat.

Etter lavt
blodsukkerpåminnelse

En påminnelse om å måle blodsukkeret på nytt. Når denne påminnelsen er innstilt, aktiveres den etter en
måling med lavt blodsukkerresultat.

Etter måltidpåminnelse

En påminnelse om å måle blodsukkeret på nytt. Når denne påminnelsen er innstilt, aktiveres den etter et
måltid. For at denne påminnelsen skal bli aktivert, må du angi spisetiden for en blodsukkermåling til Før måltid.

°F

Grader Fahrenheit

FCC

Federal Communications Commission (USA)
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Begrep

Definisjon

Flerbølgebolus

Kombinerer en umiddelbar bolustilførsel etterfulgt av en utvidet bolustilførsel. En flerbølgebolus kan være nyttig
ved måltider som inneholder både hurtige og langsomme karbohydrater.

Flymodus

Denne innstillingen deaktiverer all trådløs kommunikasjon i apparatet, for å overholde forskrifter for flytrafikk.

Forsinkelsestid
Tiden som går før tilførsel av en programmert bolus starter.
(alternativer for råd)
Forsinkelsestid
(bolustilførsel)

Hvor lang tid det tar før insulinet begynner å redusere blodsukkernivået.

Forsinket mengde

Mengden insulin som tilføres over en tidsperiode med en utvidet bolus eller etter en første mengde med en
flerbølgebolus.

Forsinket varighet

Tidsperioden når en utvidet bolus eller flerbølgebolus tilføres.

g

Gram
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Begrep

Definisjon

Galt resultat

Et tidligere resultat som ikke kan vises av apparatet på grunn av en feil.

GHz

Gigahertz

Gjeldende
klokkeslett

Klokkeslettet du stiller inn i menyen Innstillinger og deretter på skjermbildet Dato og klokkeslett.

Helsehendelse

Informasjon om din aktuelle helsestatus eller dine aktuelle aktiviteter (Mosjon 1, Mosjon 2, Stress, Sykdom,
Premenstruell eller Egendefinert). Opptil 4 helsehendelser kan velges og lagres sammen med et
blodsukkerresultat. Hver status eller aktivitet (helsehendelse) tilordnes en bestemt prosentandel ut fra
innstillingene dine, og brukes for å justere bolusrådanbefalinger.

HI

Vises på apparatskjermen når måleresultatet er over apparatets måleområde.

Hurtig bolus

En bolustilførsel på pumpen ved bruk av pumpens Hurtig bolus-taster. Ett tastetrykk tilsvarer ett bolustrinn (dvs.
0,1; 0,2; 0,5; 1,0 eller 2,0 enheter insulin). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen til pumpen.
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14
Begrep

Definisjon

Hurtigmerknader

En loggbokoppføring som raskt kan lagres fra hovedmenyen eller statusskjermbildet.

Hyper

Hyperglykemi: En tilstand som oppstår når blodsukkernivået er for høyt.

Hypo

Hypoglykemi: En tilstand som oppstår når blodsukkernivået er for lavt.

IC

Industry Canada

Insulinfølsomhet

Mengden insulin som trengs for å redusere blodsukkeret ditt med en bestemt mengde.

Insulinpumpe

Et apparat som kan tilføre kroppen en kontinuerlig mengde insulin.

Insulintrinn

Antallet enheter (U) som insulindosen justeres med når du programmerer en bolus eller angir en manuell
loggbokoppføring.

215

73678_07141696001_D.indb 215

3/26/2018 4:46:22 PM

Begrep

Definisjon

ISO

International Organization for Standardization (Organisasjon for internasjonale standarder)

Karbohydrater

Karbohydrater omfatter sukker og stivelse. Karbohydrater kan føre til en langsom eller rask økning i
blodsukkernivået. Karbohydrater blir vanligvis telt for å beregne en bolusinsulinmengde.

Karbohydratforhold

Mengden insulin som trengs for en bestemt mengde karbohydrater.

KE

Karbohydratenhet

Koblet

Apparatet og en annen enhet kommuniserer seg i mellom og utveksler informasjon med hverandre når de er
koblet.
Pumpen og apparatet kommuniserer seg i mellom og utveksler informasjon med hverandre når de er koblet.

Kontrollmåling

En apparattest med bruk av en kontrolløsning for å kontrollere at apparatet og teststrimlene virker som de skal.

Kontrollresultat

Verdi som vises på apparatet etter en kontrollmåling. Når kontrollresultatet er innenfor området som er angitt
på teststrimmelboksens etikett, virker teststrimlene og apparatet som de skal.
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Begrep

Definisjon

Lanyard

En snor som du har rundt håndleddet eller halsen for å bære en gjenstand i.

LCD

Liquid Crystal Display

LO

Vises på apparatskjermen når måleresultatet er under apparatets måleområde.

Maksbolus

Maksbolus fungerer som et sikkerhetstiltak mot utilsiktet høye boluser. Det er en innstilling i både apparatet og
pumpen, som angir en maksimal bolusmengde. For penn-/sprøyteboluser krever en bolus som er større enn
maksbolus, ytterligere bekreftelse. På pumpen kan ingen bolus som er større en maksbolus, tilføres.

Manuelt på
pumpe-bolus

En bolus som tilføres ved å bruke kontrollene på pumpen i stedet for på apparatet.

Matbitgrense

Matbitgrensen definerer en grense for karbohydrater som utløser en måltidsstigning, hvis den overskrides.

Merknad

Tilleggsinformasjon
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Begrep

Definisjon

mmol/L

Millimol per liter

Målområde

Ønsket øvre og nedre grenser for blodsukkernivå som anses som akseptable under faste eller før et måltid, som
angitt av legen eller diabetessykepleieren.

Måltidsstigning

Økningen i blodsukkernivået under eller etter måltider som anses som normal innenfor et bestemt område, selv
om en bolus er tilført.

N/A

Ikke relevant

Oppdagelsesmodus

Når apparatet eller pumpen er i "oppdagelsesmodus", kan andre Bluetooth-enheter oppdage det eller koble seg
med det.

Påminn etter

En innstilling for påminnelse om blodsukkermåling. Hvor lang tid etter et høyt blodsukkerresultat, etter et lavt
blodsukkerresultat, eller etter et måltid du vil få en påminnelse.

Påminnelse

Når påminnelser er innstilt, aktiveres de for å minne deg på å måle blodsukkeret, måle blodsukkeret på nytt
eller på en hendelse eller aktivitet.

Påminnelser om
blodsukkermåling

Påminnelser om å måle blodsukkeret på nytt etter et høyt blodsukkerresultat, etter et lavt blodsukkerresultat
eller etter et måltid.
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Definisjon

Penn/sprøyte-bolus

En bolus som tilføres med penn eller sprøyte.

PIN

Personlig identifikasjonsnummer

pm

Post Meridiem (12-timers tidsformat for "etter middag")

Pumpe

Se Insulinpumpe.

RF

Radiofrekvens

SD

Standardavvik

Signalutsettelse

Utsetter apparatets signaler til utsettelsesperioden er slutt eller til apparatet slås på.
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Definisjon

Slumre

Utsetter en apparatpåminnelse i et bestemt tidsrom (for eksempel 5 minutter).

Sluttid

Sluttiden for en tidsperiode.

Spisetid

Informasjon om tidspunktet for et blodsukkerresultat (før måltid, etter måltid, sengetid, fastende eller annet).
Det kan velges fra en hurtigmeny og lagres sammen med blodsukkerresultatet.

Standard

De første innstillingene i apparatet før du endrer eller egendefinerer dem.

Standardavvik

I denne bruksanvisningen brukes begrepet "standardavvik" til å beskrive hvor stor spredning det er i
blodsukkerresultatene (hvis f.eks. blodsukkerresultatene ligger tett opptil blodsukkergjennomsnittet, er
standardavviket lite).

Standardbolus

En bolus som blir tilført umiddelbart.

Starttid

Starttiden for en tidsperiode.
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Tastelås

En funksjon som deaktiverer knappene på en enhet for å hindre at de aktiveres utilsiktet.

Teststrimmel

En plaststrimmel som reagerer med en bloddråpe og leverer et blodsukkerresultat, når den er satt inn i
apparatet.

Tidsperiode

Én av opptil 8 tidsperioder i løpet av en dag.

Tidsskala

Brukeren innstiller tidsrommet for å konfigurere en Mine data-graf eller -tabell.

Tilførselshastighet

Hastigheten som den umiddelbare mengden av en standardbolus eller flerbølgebolus tilføres med.

Trådløs Bluetoothteknologi

Trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde, som forbinder enheter (som f.eks. apparat og pumpe)
for å utveksle informasjon.

U

Enheter (insulinenheter)

Umiddelbar mengde Mengden insulin som tilføres av en standardbolus eller på begynnelsen av en flerbølgebolus.
USB

Universell seriebuss
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Definisjon

Utvidet bolus

En bolus som tilføres i løpet av en tidsperiode. Den kan være nyttig under lange måltider eller ved inntak av mat
som fordøyes sakte. Bruk av utvidet bolus kan også passe for personer som har gastroparese (forsinket
fordøyelse).

Virketid

Tidsperioden fra begynnelsen på en bolus til blodsukkernivået forventes å gå tilbake til målverdien.
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Stikkordregister
A
advarselsgrense for hyperglykemi 18
advarselsgrense for hypoglykemi 18
advarselsgrenser
beskrivelse 23
stille inn 18

B
basaldose
avbryte 98
egendefinert midlertidig basaldose 95
primær midlertidig basaldose 93
slette 100
basalprofil
aktivere 107
fjerne 109
programmere 103
batteri 206
behandlingsinnstillinger 115, 127
blodsukker
legge til informasjon 52
måle 47
resultat 50, 52

blodsukkerresultat, detaljert blodsukkerresultat 51
bolus
avbryte en bolus 82, 84
innstillinger 130, 132, 133, 134, 135
slette egendefinert bolus 80
tilførsel 55
type 56
bolusråd
alternativer 28
oversikt 25
stille inn 18
bolustilførsel 69
bruke bolusråd 86
egendefinert 76
flerbølge 62, 74
manuelt på pumpe 67
penn/sprøyte 65
standard 57, 70
utvidet 60, 72
bolustrinn for hurtig bolus 132
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D

I

dato og klokkeslett 18, 115, 150

ikon for karbohydrater godkjent 158
ikon for karbohydrater ikke godkjent 159
ikonliste 156, 201
informasjonsmelding 206, 207
infusjonssett
innstillinger 137
påminnelse om å bytte 122
insulinfølsomhet
beskrivelse 26
stille inn 19

E
enhet ikke koblet 206, 207
enhetsinnstillinger 115, 141

F
fant ingen enheter 206
flymodus 113, 114
forsinkelsestid (alternativer for råd) 135
forsinkelsestid (bolustilførsel)
beskrivelse 29
stille inn 21

H
helsehendelser
stille inn prosentandeler 21
velge helsehendelse 53, 163, 168
hjem-skjermbilde, beskrivelse 5
hovedmenyskjermbilde 6

K
karbohydrat
enhetsbeskrivelse 22
enhetsinnstilling 18
stille inn mengde 163, 167
karbohydratforhold
beskrivelse 26
stille inn 19
kobling 31
kommunikasjon 31
kommunikasjon tapt 208
konfigurasjonsveiviser 14, 16
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L

R

lade batteriet 9
loggbok
beskrivelse 154
beskrivelse av oppføring 154
justere data 161
legge til nye data 166

rullefelt 6

M
maksimal bolusmengde 134
matbitgrense
beskrivelse 28
stille inn 21
mine data 153
målområde 19
måltidsstigning
beskrivelse 28
stille inn 21

P
pumpeinnstillinger 115
pumpepåminnelser 115, 116, 117
pumpespråk 148

S
signalmodus 111, 141, 144
signalutsettelse 144
spisetid 53, 163, 167
spor for teststrimmel 48
språk 17
statusskjermbilde 7
symboler 200

T
tastelås 146
teststrimmelboks 47
tid 18
tidsformat 17
tidsperioder 24
tidtaker for automatisk av 128
tilførselshastighet 133
trendgraf 170
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U
USB
kabel 9, 12
PC-port 12
utløpsdato 47

V
varselnivå for ampulle 139
vedlikeholdsmelding 207, 208
velkomstbilde 16
virketid
beskrivelse 28
stille inn 21
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Norge
Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510
www.accu-chek.no
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK 360°, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK
INSIGHT og ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT er varemerker for Roche.
CONTINUA, CONTINUA-logoene og
CONTINUA CERTIFIED er varemerker, servicemerker
eller sertifiseringsmerker for Continua Health Alliance.
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