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Bevezetés
Akár az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő az első vércukormérője, akár használt már korábban
is vércukormérőt, kérjük, szánjon időt az Útmutató az első lépésekhez, a Kezdő felhasználóknak szóló
használati útmutató és a Haladó felhasználóknak szóló használati útmutató alapos elolvasására, mielőtt új
vércukormérőjét használná. Ahhoz, hogy helyesen és megbízhatóan használhassa a vércukormérőt, ismernie
kell a működését, a kijelzett képernyőket és minden egyedi funkciót.
Új vércukormérőjéhez három útmutató tartozik:

Ez az útmutató az alábbiakról szól:

• Útmutató az első lépésekhez:
Használja ezt az útmutatót a vércukormérő
beállításához.

• A bólusjavaslat funkció használata

• Kezdő felhasználóknak szóló használati útmutató:
Használja ezt az útmutatót azoknak az
utasításoknak a megismeréséhez, amelyek a
vércukormérő standard funkcióinak működésére
vonatkoznak.
• Haladó felhasználóknak szóló használati útmutató:
Használja ezt az útmutatót azoknak az
utasításoknak a megismeréséhez, amelyek a
vércukormérő haladó funkcióinak működésére
vonatkoznak.

• Bólus beadása
• Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő és
az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa együttes
használata
• Kommunikáció az Accu-Chek Performa Combo
vércukormérő és az Accu-Chek Spirit Combo
inzulinpumpa között
• A javasolt bólus kiszámítása

5
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Alkalmas a betegek önmonitorozására
Ha bármilyen kérdése merül fel, kérjük, forduljon valamelyik vevőszolgálatunkhoz vagy
szervizközpontunkhoz. Ezek felsorolása a Kezdő felhasználóknak szóló használati útmutató hátoldalán
található.
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Bólusjavaslat

1.1 Áttekintés
1.2 A Bólusjavaslat funkció használata előtt
1.3 Bólus kiszámítása és beadása a Bólusjavaslat funkció segítségével
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1.1 Áttekintés
Ebben a fejezetben a bólusjavaslat funkció használatával kapcsolatos fontos információkat ismertetjük. A
bólusjavaslat funkció első használata előtt figyelmesen olvassa el az egész fejezetet.
• Javasoljuk, hogy a bólusjavaslat funkció beállítása előtt beszélje meg az Önt kezelő egészségügyi
személyzettel a beállításokat.
• A bólusjavaslat funkció használata kizárólag azon jól képzett betegek számára javasolt, akik
inzulinkezelésüket maguk állítják be.
• A Bólusjavaslat funkció csak abban az esetben érhető el, ha vércukormérőjén beállította a bólusjavaslatot.
A Bólusjavaslat funkció beállításának módjára vonatkozó utasítások a „Kezdő felhasználóknak szóló
használati útmutatóban” találhatók.
• A bólusjavaslat funkcióval pontosabban adagolható a bólus, és csökken a hibák lehetősége. A Bólusjavaslat
funkció többféle információ alapján számítja ki az Ön számára az inzulinadagot, úgymint:
• A bólusjavaslat beállításakor Ön által megadott értékek
• Az aktuális mért vércukorszint
• Az étkezés Ön által becsült szénhidráttartalma
• Az egészségügyi eseményekkel jellemzett aktuális állapota
• A korábbi korrigáló adagok hatására bekövetkezett vércukorszint-csökkenés
• Utolsó étkezésének vércukorszintre gyakorolt hatása

8
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1
i MEGJEGYZÉSEK:
• Ebben az útmutatóban mintaképernyők láthatók. Az útmutatóban látható képernyők kismértékben
eltérhetnek az Ön által használt Accu-Chek Performa Combo vércukormérőn szereplő képernyőktől.
Ha a vércukormérő által kijelzett képernyőkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon a Roche
Információs Szolgálatához.
• A vércukor és vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.

9
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1.2 A Bólusjavaslat funkció használata előtt
Kik használhatják?
Mint minden speciális funkció esetében, a bólusjavaslat funkció használatához is tisztában kell lennie
bizonyos információkkal. Tökéletesen ismernie kell cukorbetesége kezelését, és amennyire lehetséges,
meg kell tudnia ítélni aktuális állapotát. A bólusjavaslat funkció kiszámítja Önnek a bólusokat. Segítségével
meghatározhatja az aktuálisan szükséges inzulinmennyiséget. Az információt, ami alapján a javasolt bólus
kiszámításra kerül, Ön adja meg.
A bólusjavaslat funkció csakis az Ön saját értékelése alapján tudja megítélni az Ön aktuális állapotát. Az
esetlegesen tévesen megadott értékeket nem tudja korrigálni. Különösen igaz ez a megadott szénhidrátmennyiségre. A vércukormérő felismeri a határokat meghaladó megadott értékeket, és ebben az esetben
figyelmezteti Önt, hogy ellenőrizze, és szükség esetén javítsa ki a megadott értékeket. A vércukormérő
azonban nem tudja ellenőrizni az adatok pontosságát, amíg azok a lehetséges tartományba esnek. Abban
az esetben, ha az értékek lehetségesek (vagyis az elfogadható tartományon belül vannak), de helytelenek, a
vércukormérő nem jelez figyelmeztető üzenetet. Ezért fontos, hogy gondosan ellenőrizzen minden Ön által
megadott értéket.

10
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A bólusjavaslatra vonatkozó biztonsági tudnivalók

w FIGYELMEZTETÉS:
• Nagyon fontos, hogy betartsa a jelen fejezetben részletezett biztonsági tudnivalókat.
• Mindig hasonlítsa össze az eredményt azzal, hogyan érzi magát éppen, és szükség esetén módosítsa
a javasolt bólust.
• A bólusjavaslat funkcióba bevitt tevékenységeket mindig megfelelő időben végezze el. Fogyassza el a
megadott szénhidrát-mennyiséget, és adja be az inzulinadagot.
A bólusjavaslat funkció használatakor az alábbi információkat a vércukormérő nem veszi figyelembe:
• Lehetséges, hogy a bólusjavaslat beállításakor megadott értékek nem felelnek meg annak, ahogyan éppen
érzi magát. Ebben az esetben igényeinek megfelelően növelheti vagy csökkentheti a bólus inzulinadagot.
• A bólusjavaslat funkció első használata előtti bólus inzulinadagokat és étkezéseket a vércukormérő
nem veszi figyelembe a számításnál. Ugyanez vonatkozik azokra a beadott bólus inzulinadagokra és
elfogyasztott étkezésekre, amelyeket nem táplált be a vércukormérőbe.
• Ha a bólusjavaslat funkció használata nélkül adott be magának bólust az inzulinpumpával, ez az információ
bevitelre került a naplóba. Fontos, hogy erre a bólusra vonatkozóan megadja a szénhidrát információt a
naplóban annak érdekében, hogy a javasolt bólus számítása pontos legyen. A naplóba történő adatbevitelre
vonatkozó információk a „Kezdő felhasználóknak szóló használati útmutatóban” találhatók.

11
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A mért vércukorszinttel kapcsolatos figyelmeztető üzenetek
Vércukormérés végzése után a mért vércukorszinttel kapcsolatban figyelmeztető üzenet jelenhet meg a
kijelzőn. Kérjük, ezekre az üzenetekre nagyon figyeljen. Ha a mért vércukorszint túl alacsony, a vércukormérő
figyelmezteti, hogy a hipoglikémia kockázatának kivédése érdekében fogyasszon bizonyos mennyiségű
gyorsan felszívódó szénhidrátot. Ebben a helyzetben a vércukormérő nem számít ki bólust. Az alacsony
vércukorszintre alkalmazza az egészségügyi szakszemélyzet által javasolt kezelést.
Összefoglalás
• Javasoljuk, hogy a bólusjavaslat funkciót az Önt kezelő egészségügyi szakszemélyzettel együtt állítsa be.
• Ellenőrizze alaposan az összes Ön által megadott értéket.
• Győződjön meg róla, hogy a legutóbbi étkezések és inzulinadagok bekerültek a Saját adatok menüpontba,
hogy a javasolt bólus számítása pontos legyen.
• Ha az inzulinpumpával manuális bólust adagol:
• Figyeljen az összes figyelmeztető üzenetre, különösen az alacsony vagy magas vércukor-eredményre
vonatkozóakra. Azonnali beavatkozásra lehet szükség.
• Mindig hasonlítsa össze az eredményt azzal, hogyan érzi magát éppen, és szükség esetén módosítsa a
bólust.
• A bólusjavaslat funkcióba bevitt tevékenységeket mindig megfelelő időben végezze el.

12
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1.3 Bólus kiszámítása és beadása a Bólusjavaslat funkció
segítségével
Vc-eredmény
Aktív inzulin
Megadott szénhidrát
Megadott egészségügyi
esemény

Javasolt bólusmennyiség

Bólus típusa

13
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Bólus adagolása
Főmenü > Bólusjavaslat
1.

2.
„Kezdő felhasználóknak szóló
használati útmutatóban”
találhatók. Amikor megjelenik
a részletes vc-eredmény
képernyő, válassza ki a Bólus
menüpontot.

j A főmenüben jelölje ki a
Bólusjavaslat menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Ha mostanában nem végzett
vércukormérést (ezt jelzi, ha a
vércukormérő képernyőjének
teteje közelében a „vcmérés” látható, nem pedig
az aktuális vc-érték),
javasolt vércukormérést
végezni. Jelölje ki a vcmérés menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.
A vércukormérés végzésére
vonatkozó információk a

Szénhidrát-mennyiség
megadása:
j Jelölje ki a Szénhidrátok
beviteli mezőt, és nyomja meg
a = gombot.
j Adja meg a szénhidrátok
mennyiségét, és nyomja meg a
= gombot.
Az egészségügyi események
megadása:
j Jelölje ki az Egészségügyi
események beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.

14

54056_00048010880_B.indb 14

10/14/15 3:13 PM

3.
j Jelölje ki az Egészségügyi
eseményt, és nyomja meg a
= gombot.
A bólusmennyiség
módosítása:
j Jelölje ki a Bólus beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Adja meg be a Bólusinzulin
mennyiségét, és nyomja meg a
= gombot.
Az alábbiak beadásához:
j Standard bólus: 3. lépés
j Kombinált bólus: 6. lépés
j Kiterjesztett bólus: 9. lépés
j Bólus az inzulinpumpával
manuálisan: 12. lépés
j Bólus inzulintollal vagy
fecskendővel: 14. lépés

1

4.

Standard bólus beadása
j Jelölje ki a Típus beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Jelölje ki a Standard
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
A megadottak jóváhagyásához
válassza ki a Jóváhagyás
opciót.

j Ha a standard bólust az
inzulinpumpa távvezérlésével
kívánja adagolni, válassza ki az
Adagolás opciót, és folytassa a
következő lépéssel.
j A Bólusjavaslat képernyőre
való visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.

15
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5.

Az alábbiak közül választhat:

j Válassza a Rendben opciót,
és jelenítse meg a főmenüt.
A bólus adagolása az adag
beadásáig folytatódik.

j A bólus adagolásának
megszakításához válassza
ki a Bólus leállít. opciót.
Az inzulinpumpa kijelzőjén
megjelenik a BÓLUS
MEGSZAKADT képernyő.

Ha a bólus adagolásának
befejeződésekor nem nyomja
meg egyik gombot se, az
Adagolás végrehajtva képernyő
jelenik meg.
j A főmenübe történő
visszatéréshez válassza ki a
Menü opciót.

16
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6.
Kombinált bólus adagolása
j Jelölje ki a Típus beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Jelölje ki a Kombinált
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
A megadottak jóváhagyásához
válassza ki a Jóváhagyás
opciót.

1

7.
j Ha a kombinált bólust az
inzulinpumpa távvezérlésével
kívánja beadni, válassza ki az
Adagolás opciót.
j A Bólusjavaslat képernyőre
való visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.
j Az azonnali bólus
módosításához jelölje ki az
Azonnali beviteli mezőt, és
nyomja meg a = gombot.
j Állítsa be a bólusmennyiséget,
és nyomja meg a = gombot.
j Az időtartam módosításához
jelölje ki az Időtartam beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Adja meg az időtartam
hosszát, és nyomja meg a =
gombot.

17
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8.

Az alábbiak közül választhat:

j Válassza a Rendben opciót,
és jelenítse meg a főmenüt.
A bólus adagolása az adag
beadásáig folytatódik.

j A bólus adagolásának
megszakításához válassza
ki a Bólus leállít. opciót.
Az inzulinpumpa kijelzőjén
megjelenik a BÓLUS
MEGSZAKADT képernyő.

Ha a bólus adagolásának
befejeződésekor nem nyomja
meg egyik gombot se, az
Azonnali adagolás végrehajtva
képernyő jelenik meg.
j A főmenübe történő
visszatéréshez válassza ki a
Menü opciót.

18
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9.

1

10.

11.

j Az időtartam módosításához
jelölje ki az Időtartam beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Adja meg az időtartam
hosszát, és nyomja meg a =
gombot.
j Ha a Kiterjesztett bólust az
inzulinpumpa távvezérlésével
kívánja beadni, válassza ki az
Adagolás opciót.
j A Bólusjavaslat képernyőre
való visszatéréshez válassza a
Vissza opciót.

j A főmenübe történő
visszatéréshez válassza ki a
Menü opciót.

Kiterjesztett bólus beadása
j Jelölje ki a Típus beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Jelölje ki a Kiterjesztett
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
A megadottak jóváhagyásához
válassza ki a Jóváhagyás
opciót.

19

54056_00048010880_B.indb 19

10/14/15 3:13 PM

12.
Bólus beadása az
inzulinpumpával manuálisan:
j Jelölje ki a Típus beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Jelölje ki a Manuális bólus
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
A megadottak jóváhagyásához
válassza ki a Jóváhagyás
opciót.

13.

w FIGYELMEZTETÉS:
10 percen belül kezdje
meg a megfelelő
bólusmennyiség beadását
az inzulinpumpával. Lásd
a FIGYELMEZTETÉSEKET a
fejezet végén.

A bólusmennyiség megjelenik a
vércukormérő képernyőjén.
j Manuálisan programozza be
az inzulinpumpát, és adja
be a bólust, vagy szükség
esetén jelölje ki a Vissza
opciót, és a bólusmennyiség
módosításához térjen vissza a
Bólusjavaslat képernyőre.
j A főmenübe történő
visszatéréshez válassza a
Rendben opciót.

20
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14.
Bólus beadása inzulintollal
vagy fecskendővel:
j Jelölje ki a Típus beviteli
mezőt, és nyomja meg a =
gombot.
j Jelölje ki a Toll/fecskendő
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
A megadottak jóváhagyásához
válassza ki a Jóváhagyás
opciót.

15.

1

A bólusmennyiség megjelenik a
vércukormérő képernyőjén.
j Inzulintollal vagy fecskendővel
adja be a javasolt bólust, vagy
szükség esetén válassza a
Vissza opciót, és a javasolt
bólus módosításához térjen
vissza a Bólusjavaslat
képernyőre.
j A főmenübe történő
visszatéréshez válassza a
Rendben opciót.
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w FIGYELMEZTETÉSEK :
• A vércukormérő által javasolt bólus csak ajánlás. Forduljon az egészségügyi szakszemélyzethez,
mielőtt változtatna a cukorbetegség kezelésén.
• Fontos, hogy a szénhidrát arányt és az inzulinérzékenységet helyesen állítsa be. Ha az arányt (ami
minden számítás alapja) rosszul adja meg, a jövőben az összes javasolt bólus hibás lesz.
• Ha az inzulinpumpa által adagolt bólust megszakítják, a vércukormérőben eltárolt bólusmennyiség
az inzulinpumpa következő szinkronizálásakor frissítésre kerül. Új bólusjavaslat számításának
megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a naplóban tárolt bólusinformációk helyesek-e. A napló adatainak
megtekintésére és módosítására vonatkozó információk a „Kezdő felhasználóknak szóló használati
útmutatóban” találhatók.
• A javasolt bólus pontosságát befolyásolhatja, ha a Bluetooth vezeték nélküli technológia ki van
kapcsolva, vagy az elemek lemerülőben vannak. Ebben az esetben a javasolt bólus számításánál az
inzulinpumpa által utoljára beadott inzulinbólusokat a vércukormérő nem veszi figyelembe.

• A 13. lépésre vonatkozóan: Ha a vércukormérőn a Manuális bólusadagolás képernyő jelenik meg, és
Ön a Rendben opciót választja, akkor a megfelelő bólusmennyiség beadását 10 percen belül kezdje
meg az inzulinpumpával. Ha nem így tesz, akkor a Saját adatok és a Bólusjavaslat menüpontba külön
bejegyzés kerül. A külön bejegyzések a későbbiekben befolyásolhatják a javasolt bólust.

22

54056_00048010880_B.indb 22

10/14/15 3:13 PM

1
i MEGJEGYZÉSEK:
• A Bólusjavaslat menüpont vc-mérés végzése után is elérhető (lásd a „Kezdő felhasználóknak szóló
használati útmutatót”). Amikor megjelenik a részletes vc-eredmény képernyő, nyomja meg a .
gombot. Ez a funkció nem érhető el, ha vc-eredménye a hipoglikémiás riasztási határ alatt van (piros
színű sor jelenik meg).
• A különböző bólustípusokra vonatkozó további információ a „Bólus beadása” című 2. fejezetben
található.
• Minden bólusjavaslatnál csak egy egészségügyi eseményt és egy bólustípust választhat ki.
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2

Bólus beadása

2.1 Áttekintés
2.2 A bólus típusának kiválasztása
2.3 Bólus beadása
2.4 A bólusinformáció frissítése a naplóban

26
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31
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2.1 Áttekintés
Bólus többféle módszerrel is beadható. Az inzulinpumpával pontosabb inzulinmennyiség adható be, mint
inzulintollal vagy fecskendővel.

26
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2

2.2 A bólus típusának kiválasztása
A bólusadagolásnak többféle típusa van. A bólustípusok a következők:
• Standard
Ez a bólus azonnal beadásra kerül az étkezés vagy a vércukorszint-emelkedés ellensúlyozása céljából.
Ha a Standard opciót választja ki, a bólust az inzulinpumpa adja be. Ez az opció csak akkor érhető
el, ha a Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva, és a vércukormérő kommunikál az
inzulinpumpával.
• Kombinált
Ezt a bólust úgy tervezték, hogy jobban utánozza a szervezet inzulinelválasztását. Egy azonnali és az
azt követő kiterjesztett bólus kombinációjából áll. A kombinált bólus olyankor lehet hasznos, ha az
étkezések során gyorsan és lassan felszívódó szénhidrátokat is fogyaszt. Ez az opció csak akkor érhető
el, ha a Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva, és a vércukormérő kommunikál az
inzulinpumpával.
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• Kiterjesztett
A bólus bizonyos időtartam alatt kerül beadásra. Hasznos lehet hosszú étkezések, vacsorák vagy
fogadások alatt, illetve ha az étkezés során lassan emésztődő ételt fogyaszt. A kiterjesztett bólus
gasztroparézisben (elhúzódó emésztés) szenvedő személyek számára is megfelelő lehet. Ez az opció
csak akkor érhető el, ha a Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva, és a vércukormérő
kommunikál az inzulinpumpával.
• Manuális bólusadagolás
A Manuális bólusadagolás nevű bólustípus akkor érhető el, ha a bólusjavaslat funkciót használja.
Bármikor használható, de arra az esetre javasolt, ha a vércukormérő és az inzulinpumpa nem
kommunikál egymással. Az inzulinpumpát manuálisan kell beprogramoznia a bólus adagolására. A
bólus inzulinpumpán történő beprogramozására vonatkozó útmutatások az inzulinpumpa használati
útmutatójában találhatók.
• Toll/fecskendő
A tollal/fecskendővel adott bólustípus akkor érhető el, ha a bólusjavaslat funkciót használja. Bármikor
használható, de arra az esetre javasolt, amikor a vércukormérő és az inzulinpumpa nem kommunikál
egymással és/vagy az inzulinpumpával történő inzulinadagolás megszakadt. A bólusmennyiség
beadásához tollat vagy fecskendőt kell használnia.
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2.3 Bólus beadása
w FIGYELMEZTETÉSEK :
• A vércukormérő helytelen pontatlan inzulinadagolást eredményezhetnek.
• Bólus beadása előtt a vércukormérőn meg kell adnia személyes beállításait. Ha nem biztos a személyes
beállításokban, beszéljen az egészségügyi személyzettel.
• A beadandó bólus időzítését, mennyiségét és típusát beszélje meg az egészségügyi személyzettel.
• Ha egy beadni kívánt bólus véletlenül megszakad, javasoljuk, hogy a bólus hátralévő részét adja be az
inzulinpumpával manuálisan vagy a vércukormérő segítségével távvezérléssel. A bólust a Bólusjavaslat
funkció segítségével is beadhatja úgy, hogy megadja a bólusmennyiség hátralévő részét, majd megkezdi
az adagolást. Ellenőrizze a vércukormérő vagy az inzulinpumpa naplójában, mennyi inzulin került
már beadásra. Ha a bólusadagolást a vércukormérő indította el, és állította le, akkor az inzulinpumpa
következő szinkronizálásakor a beadott inzulin mennyisége a vércukormérő napjójában frissítésre kerül.
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MEGJEGYZÉS:
Az inzulinpumpa által adagolt bólust (a kiterjesztett bólust is beleértve) közvetlenül az inzulinpumpán vagy
a vércukormérő segítségével távvezérléssel (a vércukormérő Pumpa menüpontján keresztül) meg lehet
szakítani.
Bólus beadása a bólusjavaslat funkció segítségével
A bólus Bólusjavaslat funkció segítségével történő beadását illetően a „Bólusjavaslat” című 1. fejezetben
találhatók útmutatások.
Bólus beadása inzulintollal vagy fecskendővel
A bólus inzulintollal vagy fecskendővel történő beadása esetén kövesse az egészségügyi személyzet
utasításait.
Bólus beadása az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő és az Accu-Chek Spirit Combo
inzulinpumpa segítségével
A vércukormérő segítségével a Bólusjavaslat funkción vagy a Pumpa menüponton keresztül távvezérléssel
beadhatja a bólust az inzulinpumpával. A bólus Bólusjavaslat funkció segítségével történő beadását illetően
a „Bólusjavaslat” című 1. fejezetben találhatók útmutatások. Az arra vonatkozó utasítások, hogyan kell a
bólust a vércukormérő segítségével távvezérléssel az inzulinpumpával beadni, „Az Accu-Chek
Performa Combo vércukormérő használata az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpával” című 3. fejezetben
található.
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2.4 A bólusinformáció frissítése a naplóban
Amikor az inzulinpumpa szinkronizálva van a vércukormérővel, a bólusinformáció az inzulinpumpából
betöltődik a vércukormérőbe. A vércukormérő adatbázisában található, manuális bólusadagolásra vonatkozó
10 percnél régebbi, és az inzulinpumpa által nem jóváhagyott bejegyzéseket a vércukormérő érvényteleníti
oly módon, hogy a bólusmennyiséget az inzulinpumpa és a vércukormérő következő szinkronizálásakor
„0,0”-ra változtatja. Ez kiküszöböli annak lehetőségét, hogy a vércukormérőben olyan bólus szerepeljen,
amelyet az inzulinpumpa nem adott be.
Ha a bólusjavaslat funkciót használta, és az inzulinpumpával manuálisan adott be bólust, fontos, hogy
frissítse a naplóban lévő információkat, hogy azok tükrözzék a bólushoz elfogyasztott szénhidrát
mennyiségét, és így a javasolt bólus számítása pontos legyen. Ha a bólust inzulintollal vagy fecskendővel
adta be (nem a bólusjavaslat funkció segítségével), akkor fontos, hogy bevigye ezt az információt a
vércukomérő naplójába a javasolt bólus pontos számítása érdekében.
A napló adatainak bevitelére és módosítására vonatkozó útmutatások a „Kezdő felhasználóknak szóló
használati útmutatóban” találhatók.
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3

Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő
és az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa
együttes használata

3.1 Áttekintés
3.2 A rendszerről röviden
3.3 Az inzulinpumpa vezérlése a vércukormérővel
3.4 Az inzulinpumpa hibaüzeneteinek, figyelmeztetéseinek és emlékeztetőinek kezelése a
vércukormérővel

34
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38
53
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3.1 Áttekintés
Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérővel távvezérelhető az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa
Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével. Mielőtt az inzulinpumpa vezérléséhez a vércukormérőt
használná, fontos, hogy megismerje, hogyan működtethető az inzulinpumpa a vércukormérővel.
Ha az inzulinpumpa és a vércukormérő között bármilyen kommunikációs problémát észlel, javasoljuk,
hogy közvetlenül az inzulinpumpát működtesse, manuálisan. A vércukomérő és az inzulinpumpa közötti
kommunikáció zavarának elhárítására vonatkozó további információ a „Hibaelhárítás” című 5. fejezetben
található.
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3.2 A rendszerről röviden
A vércukormérő Pumpa menüpontjában a vércukomérő gombjainak más a funkciója. A gombok az
inzulinpumpa nyomógombjaiként működnek.

Az inzulinpumpa
képernyőket küld a
vércukormérőnek.

d

f

A vércukormérő
gombnyomásokat küld az
inzulinpumpának.
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A gombok funkciója a Pumpa menüpontban
A
Az inzulinpumpa
vércukormérő gombjai
gombjai

Funkció

x

a

j Előrelépés az információs képernyőn
j Beállítás értékének növelése
j Gyors bólus beprogramozása
j Gyors bólus megszakítása
j A STOP figyelmeztetés kikapcsolása

z

s

j Visszalépés az információs képernyőn
j Beállítás értékének csökkentése
j Gyors bólus beprogramozása
j Gyors bólus megszakítása
j A STOP figyelmeztetés kikapcsolása

<

d

j Navigálhat a menükön, funkciókon és információs
képernyőkön keresztül.
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A
Az inzulinpumpa
vércukormérő gombjai
gombjai

>
.
,

f
d

és

a

Nincs

3

Funkció

j A képernyőn kijelzett aktuális beállítások kijelölése
j Változások mentése
j Kilépés a képernyőről
j Segítségével megtekinethető a QUICK INFO (GYORS INFO)
képernyő
j Kilépés a menükből, funkció képernyőkről és információs
képernyőkről a változások mentése nélkül
j Visszalépés az előző képernyőre
j Visszatérés a főmenübe
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3.3 Az inzulinpumpa vezérlése a vércukormérővel
Ha a Bluetooth vezeték nélküli technológia be van kapcsolva, és Ön belépett a Pumpa menüpontba, akkor a
vércukomérőn megjelenik az inzulinpumpa főképernyője.
A vércukormérő az inzulinpumpa alábbi funkcióit tudja vezérelni:
• Standard bólus
• Kiterjesztett bólus
• Kombinált bólus
• Átmeneti alapritmus
• Saját adatok
• Alapritmus kiválasztása
• Alapritmus beprogramozása (1-5 összes egyedileg)
• Emlékeztető beállítások
• Idő és dátum beállításai
• Pumpa-beállítások
• Kezelési beállítások
• Menü beállítások
• Pumpa leállítása
Ha olyan pumpafunkciót próbál meg elérni, ami a vércukormérőn keresztül nem érhető el, a vércukormérőn a
CSAK A PUMPÁN ÉRHETŐ EL képernyő jelenik meg.

38

54056_00048010880_B.indb 38

10/14/15 3:13 PM

Az alábbi pumpafunkciók nem távvezérelhetők a vércukormérővel:

3

• Inzulinpatron cseréje
• Infúziós szerelék feltöltése
• Dugattyúrúd visszahúzása
• Adatátvitel (számítógépre)
• Bluetooth vezeték nélküli technológia menü
• A kijelző helyzete és kontrasztja
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i MEGJEGYZÉSEK:
• Az inzulinpumpával manuálisan (a vércukormérő használata nélkül) is beadhat bólust. Ha a
vércukormérő és a Bluetooth vezeték nélküli technológia is be van kapcsolva, az inzulinpumpa
automatikusan átküldi a bólusinformációt a vércukomérőnek. Ha a Bólusjavaslat funkciót
használta, fontos, hogy azon bólusok esetén, amit az inzulinpumpával manuálisan adott be, beírja a
szénhidrátmennyiséget a vércukormérőbe, mert így a javasolt bólus számítása pontos lesz.
• Ha a vércukormérő Pumpa menüpontjában van, a vércukormérő az inzulinpumpához hasonlóan
hangjelzést ad és/vagy rezeg.
• Ha a vércukormérő és az inzulinpumpa kapcsolódik egymáshoz, akkor az inzulinpumpa bármely
gombjának megnyomása megszakítja a kommunikációt.
• Az inzulinpumpa által adagolt bólust (a kiterjesztett bólust is beleértve) közvetlenül az inzulinpumpán
és a vércukormérő segítségével távvezérléssel (a vércukormérő Pumpa menüpontján keresztül) is meg
lehet szakítani.
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Az inzulinpumpa képernyői a vércukormérőn
Inzulinpumpa képernyője
A vércukormérő megfelelő
gombjai
Visszatérés a főmenübe

Vissza
Bluetooth vezeték nélküli
technológia ikon

Az inzulinpumpán két gomb
megnyomása (d és a)
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Távvezérlő módban a Bluetooth vezeték nélküli technológia ikonja megjelenik a vércukormérő és az
inzulinpumpa kijelzőjén.
Az inzulinpumpa vércukormérővel történő vezérlését a Pumpa menüből végezheti el. A Pumpa menüben a
vércukormérő megfelelő gombjai segítségével gördítheti az inzulinpumpa menüit és almenüit (ugyanúgy,
ahogy az inzulinpumpán is tenné). Az arra vonatkozó utasításokat, hogy a vércukormérővel hogyan kell
beadni a standard bólust, hogyan kell beprogramozni az átmeneti alapritmust (TBR) és megváltoztatni az
alapritmus profilt, az alábbi bekezdésekben olvashatja. Az inzulinpumpa használatára vonatkozó információk
az inzulinpumpa használati utasításában találhatók.
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Bólus beadása - Standard bólus
Standard bólus beprogramozása távolról a vércukormérő segítségével
1.

2.

3.

j A főmenüben jelölje ki a
Pumpa menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

j Ismételten nyomja meg, és
engedje fel a < gombot, amíg
a STANDARD BÓLUS képernyő
megjelenik.

j A Standard bólus menüpont
kijelöléséhez nyomja meg a >
gombot.
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4.

5.

6.

j A bólusmennyiség növeléséhez
nyomja meg a x gombot,
csökkentéséhez pedig a z
gombot.

j Amikor a megfelelő
bólusmennyiség látható a
kijelzőn, a bólusmennyiség
jóváhagyásához nyomja meg a
> gombot.

j A Standard bólus ikon
5 másodpercig villog
(bólusadagolás indításának
késleltetése). A vércukormérő
három hangjelzést ad, és egyet
rezeg, majd az inzulinpumpa
megkezdi a bólusmennyiség
adagolását. A beadandó
bólusmennyiség hátralévő
részét jelző visszaszámláló
megjelenik a a vércukormérő
kijelzőjén.
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A standard bólus megszakítása

A standard bólus beadását megszakíthatja.

Helyzet

A bólus megszakítása

Eredmény

Standard bólus
beprogramozásakor (a
bólusmennyiség villog a
képernyőn)

j Ha körülbelül 20 másodpercig a vércukormérő egyik
gombját sem nyomja meg, a vércukormérő visszatér
a Pumpa működésben képernyőre.
j A . megnyomásával vagy a < és a x
gomb egyidejű megnyomásával lépjen ki a
BÓLUSMENNYISÉG képernyőről, és térjen vissza a
STANDARD BÓLUS képernyőre.
j Állítsa a bólusmennyiséget 0,0 egységre. A
BÓLUSMENNYISÉG képernyőről történő kilépéshez
nyomja meg a > gombot.

A bólus nem került
beadásra.

A bólusadagolás indításának j Nyomja meg a x vagy a z gombot. A vércukomérő A bólus nem került
beadásra.
késleltetése alatt (a Standard hangjelzést ad, és kijelzőjén megjelenik az
bólus ikon villog)
inzulinpumpa W8: BÓLUS MEGSZAKADT
figyelmeztetése. A jóváhagyáshoz és a figyelmeztetés
némításához nyomja meg kétszer a > gombot. Ekkor
a vércukormérő visszatér a Pumpa működésben
képernyőre.
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Helyzet

A bólus megszakítása

Eredmény

A bólusadagolás
Bólusadagolás közben (a
j Nyomja meg, és tartsa lenyomva a x vagy a z
megszakadt, és
vércukormérő visszaszámolja gombot 3 másodpercig, amíg a vércukomérő
a bólusmennyiséget)
hangjelzést ad. A vércukomérő kijelzőjén megjelenik leállt.
az inzulinpumpa W8: BÓLUS MEGSZAKADT
figyelmeztetése. A jóváhagyáshoz és a figyelmeztetés
némításához nyomja meg kétszer a > gombot.
A bólus megszakítása előtt ténylegesen beadott
bólusmennyiséget az inzulinpumpán a Bólustörténet
menüpontban tekintheti meg.
További információt az inzulinpumpa használati utasításában találhat. Győződjön meg róla, hogy a
megszakítás szándékosan történt, és szükség esetén programozzon be új bólust.
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3

Átmeneti alapritmus (TBR) beprogramozása
1.

2.

3.

j A főmenüben jelölje ki a
Pumpa menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

j Ismételten nyomja meg, és
engedje fel a < gombot, amíg
az ÁTMENETI ALAPRITMUS
(TBR) képernyő megjelenik.

j Az Átmeneti alapritmus (TBR)
menüpont kijelöléséhez
nyomja meg a > gombot.
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4.

5.

6.

j A TBR növeléséhez vagy
csökkentéséhez nyomja meg a
x illetve a z gombot.
j Amikor beállította a megfelelő
TBR százalékot nyomja meg a
< gombot.

Megjelenik a TBR IDŐTARTAM
képernyő.
j Az időtartam beállításához
nyomja meg a x vagy a z
gombot.
j A változások mentéséhez
nyomja meg a > gombot.

Megjelenik a TBR-t kijelző
Működésben képernyő.
Az új TBR aktiválódott. Az
aktiválódáskor a vércukormérő
hangjelzést ad.
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3
i MEGJEGYZÉSEK:
• Ha a TBR (átmeneti alapritmus) aktuálisan nem aktív, a TBR százalék értéke 100 %.
• Ha a TBR aktív, akkor az alapritmus megváltoztatásakor is érvényes marad.
• A TBR csak akkor programozható, ha az inzulinpumpa Működés üzemmódban van.
• Ha a TBR aktív, az inzulinpumpa óránként hangjelzést ad, és rezeg. Ha a vércukormérő pumpa
üzemmódban van (a Pumpa képernyő látható), a vércukormérő hangjelzést ad, és rezeg.
• A TBR beprogramozásával kapcsolatban további információt az inzulinpumpa használati utasításában
találhat.
A TBR végén megjelenik az inzulinpumpa W7: TBR VÉGE figyelmeztetése. Az inzulinpumpa figyelmeztetéseivel
és hibaüzeneteivel kapcsolatban további információt az inzulinpumpa használati utasításában találhat.
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Az átmeneti alapritmus megszakítása
Helyzet

Az átmeneti alapritmus megszakítása

Eredmény

A TBR programozásakor j Ha körülbelül 20 másodpercig a vércukormérő egyik Az inzulinpumpa folytatja
gombját sem nyomja meg, a vércukormérő visszatér a normális alapritmus
a Pumpa működésben képernyőre.
adagolását.
j A . gomb megnyomásával vagy a < és a x gomb
egyidejű megnyomásával térjen vissza az ÁTMENETI
ALAPRITMUS (TBR) képernyőre.
j Állítsa a TBR százalék értékét 100 %-ra. A TBR
SZÁZALÉK képernyőről történő kilépéshez nyomja
meg a > gombot.
A TBR adagolása alatt

j Nyomja meg a . gombot. Ekkor a vércukormérő
hangjelzést ad, és visszatér a Pumpa működésben
képernyőre.
j Az inzulinpumpa Stop üzemmódba állíthatja. A TBR
adagolása megszakad, csakúgy, mint az éppen
adagolt kiterjesztett vagy kombinált bólusé. A
vércukomérő kijelzőjén megjelenik az inzulinpumpa
W6: TBR MEGSZAKADT figyelmeztetése. A
jóváhagyáshoz és a figyelmeztetés elvetéséhez
nyomja meg kétszer a > gombot.

A TBR megszakadt, és az
inzulinpumpa a normális
alapritmust adagolja.

További információt az inzulinpumpa használati utasításában találhat.
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3

Az alapritmus profil megváltoztatása
1.

2.

3.

j A főmenüben jelölje ki a
Pumpa menüpontot, és nyomja
meg a = gombot.

j Ismételten nyomja meg, és
engedje fel a < gombot, amíg
az ALAPRITMUS KIVÁLASZTÁSA
képernyő megjelenik.

j Az Alapritmus kiválasztása
menüpont kijelöléséhez
nyomja meg a > gombot.
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4.

j Az alapritmus profil
kiválasztásához nyomja meg a
x vagy a z gombot. A kijelzőn
megjelenik az alapritmus
profil száma és az alapritmus
összmennyisége.
j Amikor a megfelelő alapritmus
profil megjelenik, kijelöléséhez
nyomja meg a > gombot.

További információt az inzulinpumpa használati utasításában találhat.

52

54056_00048010880_B.indb 52

10/14/15 3:13 PM

3

3.4 Az inzulinpumpa hibaüzeneteinek, figyelmeztetéseinek és
emlékeztetőinek kezelése a vércukormérővel
Ha a vércukormérő kikapcsolt állapotban van, amikor az inzulinpumpán hibaüzenet, figyelmeztetés vagy
emlékeztető jelenik meg, akkor a vércukormérő bekapcsolásakor az inzulinpumpával való kapcsolat
kialakulása után az alábbi történik:
• A vércukormérőn azonnal a Pumpa képernyő jelenik meg.
• Az inzulinpumpa hibaüzenetei, figyelmeztetései és emlékeztetői megjelennek a vércukormérő képernyőjén.
• Az inzulinpumpa hibáüzeneteit, figyelmeztetéseit és emlékeztetőit a vércukormérőn és az inzulinpumpán is
némíthatja.
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Patron kiürül figyelmeztetés

Patron üres hibaüzenet
kétszer a > gombot. Kiürülése
előtt cserélje ki a patront.
Az inzulinpatron cseréjére
vonatkozó utasításokat az
inzulinpumpa használati
utasításában találja.

j Ha a pumpában lévő
inzulinpatron tartalma
20 egység inzulinra
csökken, megjelenik az
inzulinpumpa W1: PATRON
KIÜRÜL figyelmeztetése.
Amikor a figyelmeztetés
megjelenik a vércukormérő
Pumpa képernyőjén, a
figyelmeztetés némításához és
jóváhagyásához nyomja meg

54

j Ha az inzulinpatron üres, az
inzulinpumpa E1: PATRON
ÜRES hibaüzenete jelenik meg.
Azonnal cserélje ki a patront.
A hibaüzenet jóváhagyásához
és némításához nyomja
meg kétszer a > gombot.
Az inzulinpatron cseréjére
vonatkozó utasításokat az
inzulinpumpa használati
utasításában találja.

Az inzulinpumpa hibaüzeneteivel, figyelmeztetéseivel és emlékeztetőivel kapcsolatban további
információt az inzulinpumpa használati utasításában találhat.
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4

Kommunikáció az Accu-Chek Performa Combo
vércukormérő és az Accu-Chek Spirit Combo
inzulinpumpa között

4.1 Áttekintés
4.2 A Bluetooth® vezeték nélküli technológia be- és kikapcsolása
4.3 A rendszer használata utazás közben
4.4 Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő és az Accu-Chek Spirit Combo
inzulinpumpa párosítása
4.5 A vércukormérő és az inzulinpumpa párosítására vonatkozó emlékeztető törlése
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60
61
68
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4.1 Áttekintés
A vércukormérő és az inzulinpumpa a kommunikációhoz Bluetooth vezeték nélküli technológiát használ. Ha
az inzulinpumpa és a vércukormérő között bármilyen kommunikációs problémát észlel, javasoljuk,
hogy közvetlenül az inzulinpumpát működtesse, manuálisan. A vércukomérő és az inzulinpumpa közötti
kommunikáció zavarának elhárítására vonatkozó további információ a „Hibaelhárítás” című 5. fejezetben
található.
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4.2 A Bluetooth® vezeték nélküli technológia be- és
kikapcsolása
A vércukormérő használata során bármikor be-, illetve kikapcsolhatja a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia ikonja által jelzett kommunikációs állapot
Ikon

Kommunikációs állapot

Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolva. A vércukormérő és az inzulinpumpa
kommunikál.

Bluetooth vezeték nélküli technológia kikapcsolva. A vércukormérő és az inzulinpumpa nem
kommunikál.
Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolva. Azonban a vércukormérő és az
inzulinpumpa nem kommunikál.
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Az inzulinpumpa kommunikációjának (Bluetooth vezeték nélküli technológia) be-és
kikapcsolása
Főmenü > Beállítások> Vércukormérő > Bluetooth
1.

2.

3.

j A főmenüben válassza a
Beállítások menüpontot, és
nyomja meg a = gombot.

j Jelölje ki a Vércukormérő
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.

j Jelölje ki a Bluetooth
menüpontot, és nyomja meg a
= gombot.
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4.

4
i MEGJEGYZÉSEK:
• A vércukormérővel nem kapcsolható ki az inzulinpumpán a
Bluetooth vezeték nélküli technológia. A Bluetooth vezeték nélküli
technológiát az inzulinpumpán manuálisan kell kikapcsolni.
• Ha az inzulinpumpán megváltoztatják a dátumot és az időt, akkor
az idő és a dátum a vércukormérőn is automatikusan átállítódik
az inzulinpumpának megfelelően.

j Nyomja meg, és tartsa
lenyomva a * gombot, amíg a
Bluetooth ikon megváltozik.
Az arra vonatkozó utasítások,
hogyan kell az inzulinpumpán
be- és kikapcsolni a Bluetooth
vezeték nélküli technológiát,
az inzulinpumpa használati
utasításában találhatók.

• Ha a vércukormérő és az inzulinpumpa a kommunikációs
távolságnál messzebb van egymástól, akkor a vércukormérő és
az inzulinpumpa közötti kapcsolat megszakadhat.
• Ha bármilyen kommunikációs problémát tapasztal, ellenőrizze az
inzulinpumpán, hogy a Bluetooth vezeték nélküli technológia be
van -e kapcsolva.
• Ha az elem lemerülőben van, akkor a vércukormérőn
kikapcsolódik a Bluetooth vezeték nélküli technológia. Ha az elem
lemerülőben ikon látható, a Bluetooth vezeték nélküli technológia
bekapcsolásához ki kell cserélnie az elemet. Azonban ekkor még
végezhető vércukormérés.
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4.3 A rendszer használata utazás közben
Ha repülővel utazik, még a repülő ajtajának bezárása előtt ellenőrizze, hogy a Bluetooth vezeték nélküli
technológia a vércukormérőn és az inzulinpumpán is kikapcsolt állapotban van-e. A vércukormérő és az
inzulinpumpa elektromágneses kisugárzása interferálhat a repülő elektronikus rendszereivel.
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4.4 Az Accu-Chek Performa Combo vércukormérő és az
Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa párosítása
Készletben megvéve a vércukormérő és az inzulinpumpa párosítva van. Ha a vércukormérő és az
inzulinpumpa nincs párosítva, olvassa el az alábbi utasításokat.

A vércukormérő és az inzulinpumpa párosítása
1.

2.

Inzulinpumpa:
j Ismételten nyomja meg, és
engedje fel a d gombot,
amíg a BLUETOOTHBEÁLLÍTÁSOK képernyő
megjelenik.
j Nyomja meg a f gombot.

Inzulinpumpa:
j Ellenőrizze, hogy a Bluetooth
vezeték nélküli technológia
be van-e kapcsolva. Ha ki van
kapcsolva, a bekapcsoláshoz
nyomja meg a a gombot.
j Nyomja meg a d gombot.
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3.

4.
vagy

Inzulinpumpa:
j Ha a PÁROSÍTOTT ESZK.
NINCS képernyő jelenik meg,
folytassa a 6. lépéssel.

Inzulinpumpa:
j Ha az PÁROSÍTOTT ESZK.
képernyő jelenik meg, nyomja
meg a d gombot, és
folytassa a következő lépéssel.

Inzulinpumpa:
j Ha az eszközt törölni kívánja,
hogy az inzulinpumpát másik
vércukormérővel párosíthassa,
nyomja meg a f gombot.
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5.

Inzulinpumpa:
j A párosított eszköz törlésének
jóváhagyásához nyomja meg a
f gombot.

6.

Inzulinpumpa:
j Nyomja meg a d gombot.

4

7.
Vércukormérő:
j Ellenőrizze, hogy a
vércukormérő kikapcsolt
állapotban van.
j Nyomja meg, és tartsa
lenyomva a * gombot, majd
nyomja meg a + gombot.
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8.

9.

10.

Inzulinpumpa:
j A párosítás elindításához
nyomja meg a f gombot.

j Az inzulinpumpa párosított
üzemmódba állítására
vonatkozó utasításokat a
következő lépésnél találja.
j A párosítás beállításának
abbahagyásához nyomja meg
a + gombot.

Inzulinpumpa:
j Ha a NEM TALÁLHATÓ ESZKÖZ
képernyő jelenik meg, a
hibaelhárítással kapcsolatos
információt az inzulinpumpa
használati utasításában találja.
j Válassza ki a hozzáadandó
vércukormérőt. Az
inzulinpumpán nyomja meg a
f gombot.
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11.

12.

Inzulinpumpa:
j Megjelenik az ESZKÖZ
HOZZÁAD. PÁROSÍTÁS
képernyő, majd az ESZKÖZ
HOZZÁAD. PIN-KÓD
MEGADÁSA képernyő.
j Folytassa a következő lépéssel.

Vércukormérő:
Megjelenik a Párosítás a
pumpával képernyő.
Adja meg az inzulinpumpa
kijelzőjén látható PIN kódot:
j Nyomja meg a = gombot.
j Adja meg az első számot, és
nyomja meg a = gombot.
Ismételje, míg beírja az összes
számot.

4

j Ellenőrizze, hogy a megadott
PIN kód megegyezik az
inzulinpumpa képernyőjén
látható számokkal. Jelölje ki a
Jóváhagyás opciót.
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13.
Inzulinpumpa:
j A párosítás jóváhagyásához
nyomja meg a f gombot.

Vércukormérő:
j Kapcsolja ki a vércukormérőt.
Ha a vércukormérő
kikapcsolódott, akkor a
párosítás befejeződött.
Bekapcsolhatja, és
használhatja a vércukormérőt.

Ha a helyes PIN kód került
megadásra, megjelenik ez a
Párosítás a pumpával képernyő,
a pumpán pedig az ESZKÖZ
PÁROSÍTVA képernyő.
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4
i MEGJEGYZÉSEK:
• A párosítás alatt nem végezhető vércukormérés.
• A vércukormérő és az inzulinpumpa az elemek eltávolítása és cseréje közben is párosítva marad.
• Egy inzulinpumpával egyszerre csak egy vércukormérő párosítható.
• Ha a vércukormérőt párosította egy inzulinpumpával, és ezután másik inzulinpumpával párosítja, a
vércukormérő első pumpával való párosítása megszakad.
• Ha a vércukormérőt párosította egy inzulinpumpával, és ezután másik inzulinpumpával sikertelenül
próbálja párosítani, a vércukormérő első pumpával való párosítása megszakad.
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4.5 A vércukormérő és az inzulinpumpa párosítására
vonatkozó emlékeztető törlése
Ha a vércukormérő és az inzulinpumpa nincs párosítva, a vércukormérő minden bekapcsolásakor emlékezteti
Önt, hogy hajtsa végre a párosítást, kivéve, ha megszakítja a párosítást.
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1.

2.

3.

j Kapcsolja be a vércukormérőt.
Megjelenik a Párosítás
beállítása nem történt meg
képernyő.
j A párosításra való emlékeztető
törléséhez válassza ki a Mégse
opciót. Folytassa a 2. lépéssel.
j Vagy, a párosítás elindításához
válassza a Következő opciót.
Lapozzon az „Accu-Chek
Performa Combo vércukormérő
és az Accu-Chek Spirit Combo
inzulinpumpa párosítása”
című fejezethez.

j A párosítás megszakításához
válassza az Igen opciót.
Folytassa a 3. lépéssel.
j Vagy válassza a Nem opciót,
és térjen vissza az 1. lépéshez.

j A főmenübe történő
visszatéréshez válassza a
Következő opciót.
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5

5

Hibaelhárítás

5.1 Áttekintés
5.2 A vércukormérő és az inzulinpumpa közötti kommunikáció hibájának elhárítása

72
73
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5.1 Áttekintés
A vércukormérő és az inzulinpumpa közötti legtöbb kommunikációs probléma esetén a vércukormérő
kijelzőjén megjelenik a probléma rövid leírását és a javasolt megoldást tartalmazó üzenet. Ebben a fejezetben
a probléma, a lehetséges ok és a lehetséges megoldás részletesebb leírása található. Ha a lehetséges
megoldás nem hozza helyre a problémát, forduljon a Roche Információs Szolgálatához. A vércukormérő
standard funkcióit érintő hibaelhárítással kapcsolatban további információt a Kezdő felhasználóknak szóló
használati útmutatóban találhat.

w FIGYELMEZTETÉS:
Figyelmeztető vagy hibaüzenet alapján soha ne döntsön a kezelésről. Ha bármilyen problémája van,
forduljon a Roche Információs Szolgálatához.

i MEGJEGYZÉS:
Ha leejtette a vércukormérőt, vagy úgy gondolja, hogy nem mér pontosan, ellenőrizze, hogy a tesztcsík
és a kontrolloldat nem járt -e le, majd végezze el a működés ellenőrzését. Ha további segítségre van
szüksége, forduljon a Roche Információs Szolgálatához.
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5.2 A vércukormérő és az inzulinpumpa közötti
kommunikáció hibájának elhárítása
Ezt mutatja a Lehetséges ok(ok)
kijelző
A Bluetooth
ikon villog

Lehetséges megoldás(ok)

j Az inzulinpumpa gombjának
j Ellenőrizze az inzulinpumpát, és a továbbiakban
megnyomása miatt megszakadt manuálisan működtesse.
a kommunikáció.
j Gondoskodjon róla, hogy az inzulinpumpán a
Bluetooth vezeték nélküli technológia be legyen
kapcsolva.
j A vércukormérő és az
j Gondoskodjon róla, hogy az inzulinpumpa a
inzulinpumpa a kommunikációs kommunikációs távolságon belül legyen.
távolságnál messzebb van
egymástól.
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Ezt mutatja a Lehetséges ok(ok)
kijelző

Lehetséges megoldás(ok)

A pumpa nem
elérhető

j Az inzulinpumpa a vércukormérő j Gondoskodjon róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli
kommunikációs hatótávolságán
technológia mind a vércukormérőn mind az
kívül van.
inzulinpumpán be legyen kapcsolva.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
elemeket.

Beállított idő
nem egyezik

j A vércukormérőn beállított idő
j A vércukormérőn beállított időt és dátumot átállították,
vagy dátum több mint 5 perccel
hogy egyezzen az inzulinpumpán beállított idővel.
eltér az inzulinpumpán beállított
Ellenőrizze, hogy az idő és a dátum helyes. Ha az idő és
időtől vagy dátumtól.
a dátum nem helyes, állítsa be az időt és a dátumot az
inzulinpumpán.
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5
Ezt mutatja a Lehetséges ok(ok)
kijelző

Lehetséges megoldás(ok)

Bólus
j A vércukormérő nem tud
adagolása nem kommunikálni az
elérhető
inzulinpumpával.

j Próbálja újra, vagy állítsa az inzulinpumpát manuális
bólusadagolásra.
j Gondoskodjon róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli
technológia mind a vércukormérőn mind az
inzulinpumpán be legyen kapcsolva.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
elemeket.

j Az inzulinpumpa jelenleg Stop
üzemmódban van.

j Állítsa át az inzulinpumpát a Stop üzemmódból.

j Az inzulinpumpa jelenleg bólust j A következő bólus beadása előtt várja meg, amíg a
adagol.
jelenlegi bólus adagolása befejeződik.
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Ezt mutatja a Lehetséges ok(ok)
kijelző

Lehetséges megoldás(ok)

Bólusjavaslat
Bólusjavaslat
adatai törölve

j Ahhoz, hogy a javasolt bólus számítása pontos legyen,
8 órát várni kell.

j A javasolt bólus adatainak
helyessége nem garantálható.

FONTOS:

• A Bólusjavaslat figyelmeztetés előtt beadott inzulindózisokat és elfogyasztott
étkezéseket a vércukormérő a továbbiakban nem veszi figyelembe a javasolt bólus
számításánál.
• Lehet, hogy a vércukormérő nem rögzítette az inzulinpumpában tárolt bólustörténetet,
azonban az inzulinpumpán megtekinthető a bólustörténet.
Érvénytelen PIN j Rossz PIN kódot adott meg.

j Válassza az OK opciót, és adja meg újra az
inzulinpumpa kijelzőjén látható PIN kódot.

Hibás a pumpán j Hibás az inzulinpumpán a dátum/ j Állítsa be az inzulinpumpán a dátumot/időt (lásd a
a dátum/idő
idő.
pumpa használati utasítását).
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5
Ezt mutatja a Lehetséges ok(ok)
kijelző
Kapcsolat
megszakadt

Lehetséges megoldás(ok)

j A párosítás közben megszakadt j Indítsa újra a párosítást. Lásd a „Kommunikáció az
a kapcsolat a vércukormérő és
Accu-Chek Performa Combo vércukormérő és az
az inzulinpumpa között. Ezért az Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa között” című
inzulinpumpa és a vércukormérő 4. fejezetet.
párosítására tett kísérlet
j Gondoskodjon róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli
sikertelen volt.
technológia mind a vércukormérőn mind az
inzulinpumpán be legyen kapcsolva.
j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
elemeket.
j Az inzulinpumpa a vércukormérő j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
hatótávolságán kívül van.
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
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Ezt mutatja a Lehetséges ok(ok)
kijelző
Kommunikáció
megszakadt

Lehetséges megoldás(ok)

j Az inzulinpumpa a vércukormérő j Ellenőrizze, vagy törölje a bólust az inzulinpumpán.
hatótávolságán kívül van.
j Gondoskodjon róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli
technológia mind a vércukormérőn mind az
inzulinpumpán be legyen kapcsolva.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
elemeket.

Kommunikációs j Az inzulinpumpa nem tudta
figyelmeztetés
átadni a bólusadatokat. Így az
inzulinpumpa adatai nem
érhetőek el, és a bólusadatok
pontatlanok lehetnek.
j Az inzulinpumpa nem tudta
átadni a bólusadatokat. Így az
inzulinpumpa adatai nem
érhetőek el, és lehet, hogy az
aktív inzulin mennyisége
pontatlan.

j Gondoskodjon róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli
technológia mind a vércukormérőn mind az
inzulinpumpán be legyen kapcsolva.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
elemeket.
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5
Ezt mutatja a Lehetséges ok(ok)
kijelző

Lehetséges megoldás(ok)

Ritkán van
kommun.
pumpával

j Legalább 2 hét eltelt azóta, hogy j Ha használja a Bólusjavaslat funkciót, fontos, hogy a
a vércukormérő és az
vércukormérő és az inzulinpumpa közötti, Bluetooth
inzulinpumpa kommunikált.
vezeték nélküli technológián alapuló kommunikáció
rendszeres legyen.
j Gondoskodjon róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli
technológia mind a vércukormérőn mind az
inzulinpumpán be legyen kapcsolva.
j Gondoskodjon róla, hogy a vércukormérő és az
inzulinpumpa a kommunikációs távolságon belül
legyen.
j Ha a vércukormérő kijelzőjén megjelenik az elem
lemerülőben ikon, a vércukormérő nem tud
kommunikálni az inzulinpumpával. Cserélje ki az
elemeket.

Sikertelen
párosítás

j Az inzulinpumpa és a
vércukormérő párosítására tett
kísérlet sikertelen volt.

j Indítsa újra a párosítást. Lásd a „Kommunikáció az
Accu-Chek Performa Combo vércukormérő és az
Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa között” című
4. fejezetet.
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Ezt mutatja a Lehetséges ok(ok)
kijelző

Lehetséges megoldás(ok)

Vc-mérő nincs j A vércukormérő és az
j Ezen funkciók használatához párosítania kell a
pumpával páros. inzulinpumpa nincs párosítva. Az vércukormérőt és az inzulinpumpát.
inzulinpumpa funkciókat nem
j A vércukormérő és az inzulinpumpa párosítására
használhatja, amíg a
vonatkozó utasításokat lásd a „Kommunikáció az
vércukormérő és az
Accu-Chek Performa Combo vércukormérő és az
inzulinpumpa nincs párosítva.
Accu-Chek Spirit Combo inzulinpumpa között” című
4. fejezetben.

w FIGYELMEZTETÉS:
Ha az inzulinpumpa és a vércukormérő között bármilyen kommunikációs problémát észlel, javasoljuk, hogy
az inzulinpumpát manuálisan működtesse, és ne használja a vércukormérőt a pumpa távvezérlésére.

i MEGJEGYZÉS:
A hibaüzenetekkel és figyelmeztetésekkel kapcsolatban további információt a Kezdő felhasználóknak szóló
használati útmutatóban találhat.
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Függelékek

„A” függelék: Bólusjavaslat
A Bólusjavaslat funkció csak abban az esetben érhető el, ha az Accu-Chek Performa Combo vércukormérőn
beállította a Bólusjavaslat funkciót. A Bólusjavaslat funkció beállításának módjára vonatkozó utasítások a
„Kezdő felhasználóknak szóló használati útmutatóban” találhatók.
Az alapvető vércukorszint és szénhidrát érték mellett számos olyan beállítás van a vércukormérőn, amelyek
szükségesek a Bólusjavaslat funkció optimalizálásához, hogy a javaslat a lehető legjobban megfeleljen
inzulinszükségletének. A Bólusjavaslat funkciót helyesen kell beállítani. A Bólusjavaslat funkció ezen
beállítások nélkül nem elérhető el. Fontos, hogy a Bólusjavaslat funkció beállításait megbeszélje az Önt
kezelő egészségügyi szakszemélyzettel.

i MEGJEGYZÉSEK:
• A vércukor és vc. szinonímák, vagyis ugyanazt jelentik.
• A Bólusjavaslat funkció elemei olyan paraméterek, amelyek befolyásolják a vércukormérő által
számított bólust.
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A javasolt bólusadagolás beállításai a vércukormérőn

Ebben a részben azokat az információkat tekintjük át, amelyeket a javasolt bólus pontos számítása
érdekében meg kell adni a vércukormérőn.
Szénhidrát egységek
• A javasolt bólus számítása a megadott szénhidrát egységen alapul.
• Fontos, hogy a javasolt bólus pontos számítása érdekében a szénhidrát egységet helyesen adja meg.
• A szénhidrát egységet akkor is meg kell adni, ha beállítja a bólusjavaslatot és akkor is, ha nem.
A vércukormérőn az alábbi szénhidrát egységek közül választhat:

Rövidítés

Mértékegység

Gramm egyenérték

g

Gramm

1 gramm

KE

Szénhidrát egység
(Kohlenhydrateinheit)

10 gramm

BE

Kenyér egység (Bread Equivalent)

CC

Szénhidrát választás (Carbohydrate 15 gramm
Choice)

12 gramm
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Riasztási határértékek
• Megadhatja azt a hiperglikémiás (magas) és hipoglikémiás (alacsony) vércukor határértéket, ami az Ön
igényének leginkább megfelel.
• Valahányszor egy mért vércukorérték a hiperglikémiás riasztási határérték felett vagy a hipoglikémiás
riasztási határérték alatt van, a vércukormérő kijelzőjén riasztás jelenik meg.
• Állítsa a hiperglikémiás riasztási határértéket magasabbra, mint bármely időblokk céltartománya.
• Állítsa a hipoglikémiás riasztási határértéket alacsonyabbra, mint bármely időblokk céltartománya.
• A Bólusjavaslat funkció nem érhető el, ha a mért vércukorérték a hipoglikémiás riasztási határérték alatt
van.
Időblokkok
Az időblokkok lehetővé teszik, hogy a beállításokat a nap folyamán változó inzulinszükségletének
figyelembevételével adja meg. Ha a vércukormérő egész nap ugyanazon értékekkel és tényezőkkel
számolna, az nem feltétlenül lenne összhangban az Ön inzulinszükségletével, és a javasolt bólus pontatlan
számításához vezetne.
A vércukormérő öt előre beállított időblokkal kapható. Inzulinszükségletének megfelelően legfeljebb nyolc
időblokkot (periódust) állíthat be. Mindegyik időblokknál be kell állítania a céltartományt, a szénhidrát arányt
és az inzulinérzékenységet. Ezeket az értékeket minden időblokk esetén külön-külön határozhatja meg. A
vércukormérő automatikusan figyelembe veszi ezeket az értékeket.
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Céltartomány
• A vércukorszint kívánt alsó és felső határa, ami az Önt kezelő egészségügyi személyzet szerint még
elfogadhatónak tekinthető.
• A vércukormérő automatikusan kiszámítja a vércukorszint célértékét, ami a céltartomány alsó és felső
határának átlaga.
• A megfelelő céltartomány meghatározása érdekében beszéljen az egészségügyi szakszemélyzettel.
A vércukorszint céltartományának felső határa
• Az adott időblokknak megfelelő vércukor-céltartomány felső határa.
• A céltartomány alsó és felső határa közé eső mért vércukorérték tekintendő a céltartományon belülinek.
A vércukorszint céltartományának alsó határa
• Az adott időblokknak megfelelő vércukor-céltartomány alsó határa.
• A céltartomány alsó és felső határa közé eső mért vércukorérték tekintendő a céltartományon belülinek.
Szénhidrát arány
• A szénhidrát arány az az inzulinmennyiség, ami az aktuális időblokk esetén adott mennyiségű szénhidrát
kiegyenlítéséhez szükséges.
• A megfelelő szénhidrát arány meghatározása érdekében beszéljen az egészségügyi szakszemélyzettel.
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Inzulinérzékenység
• Az inzulinérzékenység (korrekciós tényező) az az inzulinmennyiség, ami az aktuális időblokk esetén a
vércukorszint adott mértékű csökkentéséhez szükséges.
• Az inzulinérzékenység megfelelő beállításának meghatározása érdekében beszéljen az egészségügyi
szakszemélyzettel.
A vércukormérő az alábbi előre beállított időblokkokkal kapható:

Időblokk

24 órás formátum

1

0:00–5:30

2

5:30–11:00

3

11:00–17:00

4

17:00–21:30

5

21:30–0:00
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Az időblokkok beállítását beszélje meg az egészségügyi személyzettel, hiszen ezek segítséget jelenthetnek a
cukorbetegség kezelésében.
Itt látható egy javaslat:

Időblokk

Kezdő időpont

Vége időpont

1. Éjszaka

Éjfél

Az az időpont, amikor általában
felébred

2. Reggeli

Az az időpont, amikor általában
felébred

Másfél órával az ebéd szokásos
időpontja előtt

3. Ebéd

Másfél órával az ebéd szokásos
időpontja előtt

Másfél órával a vacsora szokásos
időpontja előtt

4. Vacsora

Másfél órával a vacsora szokásos
időpontja előtt

Másfél órával a lefekvés szokásos
időpontja előtt

5. Lefekvési

Másfél órával a lefekvés szokásos
időpontja előtt

Éjfél
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Időblokkok beállítása: Fontos információk
• Az időblokkok 24 órás időtartamot fednek le (éjféltől éjfélig).
• Az összes előre beállított időblokk időtartama módosítható.
• A Bólusjavaslat funkció beállítását legalább egy időblokkban el kell végezni, és menteni.
• Minden időblokknak legalább 30 perc időtartamúnak kell lennie, és az időblokkok csak 30 perces
lépésekben állíthatók be.
• Amikor beállítja az egyik időblokk végének időpontját, a vércukormérő automatikusan ezt az időpontot állítja
be a következő időblokk kezdő időpontjaként.
• Minden időblokkban más-más vércukor-céltartomány, szénhidrát aránt és inzulinérzékenység állítható be.
• A céltartománynak minden időblokkban a hipoglikémiás és a hiperglikémiás riasztási határértéken belül kell
lennie.
• Amikor egy időblokkot első alkalommal módosít, a beállítások (céltartomány, szénhidrátarány és
inzulinérzékenység) az összes többi időblokkra vonatkozóan is alkalmazásra kerülnek.
Egészségügyi események
Az egészségügyi események funkció lehetővé teszi, hogy a beállításokat az inzulinszükségletét növelő
vagy csökkentő tevékenységek és történések figyelembevételével adja meg. Az egészségügyi események
kiválasztásával jelezheti, hogy érzi magát, vagy éppen mivel foglalkozik, ami befolyásolhatja cukorbetegségét.
A vércukormérő biztosítja Önnek a lehetőséget, hogy az egyes egészségügyi eseményekhez beállítson egy
százalékot. Az éhgyomri állapot nem változtatható és nem befolyásolja a javasolt bólus kiszámítását. Ha
kiválasztott egy egészségügyi eseményt, a vércukormérő a bólus inzulinmennyiséget a beállított százaléknak
megfelelően növeli vagy csökkenti. Az egyes egészségügyi eseményekre vonatkozó megfelelő százalékot
beszélje meg az egészségügyi szakszemélyzettel.
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A vércukormérőben kiválasztható egészségügyi események:
• Éhgyomri
• 1. testmozgás
• Stressz
• Betegség
• 2. testmozgás
• Menstr. előtt
Beállítási bólusjavaslatok
A javasolt bólusadagolás beállításai a következők: étkezési vércukorszint emelkedés, kisétkezés, hatástartam
és hatáskezdet ideje. Ezen beállítások részletes leírását lásd alább.
Étkezési vércukorszint emelkedés
• Étkezés alatt és után a vércukorszint emelkedése bizonyos tartományon belül normálisnak tekinthető,
még akkor is, ha az étkezéshez bólus került beadásra. Az étkezési vércukorszint emelkedés bizonyos
időtartamra érvényes.
• Adja meg a vércukormérés eredményének azt a legnagyobb növekedését, ami még további korrigáló bólus
beadása nélkül tolerálható.
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Kisétkezés
• A kisétkezés az a szénhidrátmennyiség, ami nem számít szabályos étkezésnek, és nem kíséri a várható
étkezési vércukor-emelkedés.
Hatástartam
• Az az időtartam, ami alatt a vércukorszint az étkezési vércukorszint emelkedés vagy a korrigáló bólus
beadásának kezdetétől várhatóan visszatér a céltartományba.
• A hatástartam hosszúságát bizonyos időtartamon belül (másfél óra-8 óra) egyedi igényei szerint
módosíthatja.
Hatáskezdet
• A hatáskezdet paraméter figyelembe veszi, hogy a szervezetben lévő inzulin hatástartama alatt a
vércukorszint tényleges csökkenése várhatóan késleltetve kezdődik meg. Ez a paraméter a hatástartam
első időintervallumát jellemzi.
Aktív inzulin
• A vércukorszint csökkentése érdekében beadott bólus inzulin, amelyet szervezete azonban még nem
használt fel teljes mértékben.
• A vércukormérő automatikusan kiszámítja az aktív inzulin mennyiségét, és megjeleníti a Bólusjavaslat
képernyőn.
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A bólus kiszámítása

A vércukormérő bólusjavaslat funkciója által javasolt bólus két elemből áll: a táplálékbevitelt fedező étkezési
bólusra vonatkozó javaslat, és a céltartományon kívül eső vércukorszint esetén a vércukorszintet módosító,
korrigáló bólusra vonatkozó javaslat. A korrigáló bólus mennyisége pozitív, ha az aktuális vércukorszint a
céltartomány felett van, és negatív, ha a céltartomány alatt van.
Étkezési bólus
Az étkezési bólus az az inzulinmennyiség, amit be kell adni a tervezett szénhidrátfogyasztás fedezéséhez.
Kiszámítása:

Étkezési bólus = Szénhidrát bevitel ×

Inzulin
Szénhidrátok
a szénhidrát arány alapján
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Korrigáló bólus
Ha aktuális vércukorszintje nem esik a céltartományba, korrigáló bólus adása javasolt.
Vércukor határértékek
Vc-eredmény

Hiperglikémiás riasztás

Céltartomány felső határa
Célérték
Céltartomány alsó határa

Hipoglikémiás riasztás

A vércukor határértékeket beszélje meg az Önt kezelő egészségügyi szakszemélyzettel.
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A javasolt korrigáló bólus kiszámítása függ az aktuálisan mért vércukorértéktől, az adott időblokkra beállított
inzulinérzékenységtől, valamint attól, szándékozik -e enni.
Példa a javasolt bólus kiszámítására

Vércukorszint

Táplálékbevitel nélkül (nincs
szénhidrát)

Étkezés előtt

Céltartomány felső határa
felett

(vércukor – cél vércukorérték) x
inzulinérzékenység

(vércukor – cél vércukorérték) x
inzulinérzékenység + étkezési bólus

A céltartomány alsó és felső
határa között

Korrigáló bólus nem szükséges.

(vércukor – vércukor célérték) x
inzulinérzékenység + étkezési bólus
A korrigáló bólus negatív értékű
lehet.

A céltartomány alsó határa és Bólus nem javasolt. A korrigáló bólus
a hipoglikémiás riasztási
értéke negatív.
határérték között

(vércukor – vércukor célérték) x
inzulinérzékenység + étkezési bólus
A korrigáló bólus értéke negatív.

A hipoglikémiás riasztási
határérték alatt

Megjelenik a hipoglikémiás riasztás.
Gyorsan felszívódó szénhidrátok
fogyasztása ajánlott.
Bólusjavaslat nem érhető el.

Megjelenik a hipoglikémiás riasztás.
Gyorsan felszívódó szénhidrátok
fogyasztása ajánlott.
Bólusjavaslat nem érhető el.
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Egyéb bólusok
Egymást követő étkezési bólusok
Ha rövid időtartam alatt több étkezés vagy kisétkezés fogyasztását tervezi, minden étkezéshez be kell adnia
egy bólust. A számítás mindig ugyanúgy történik, mint az étkezési bólus esetén.
Korrigáló bólus étkezés után
Étkezés után a vércukorszint emelkedése megengedett, még abban az esetben is, ha megfelelő étkezési
bólust adott be. A megengedett vércukorszint emelkedést étkezési vércukor-emelkedésnek nevezzük.
Bizonyos időtartam után (hatáskezdet ideje) az étkezési vércukor-emelkedés a maximális értékről csökken,
míg a vércukorszint vissza nem tér a célértékre. Az étkezési vércukor-emelkedés kezdetétől a vércukorszint
célértékre való visszatéréséig eltelt időtartamot hatástartamnak nevezzük. Ezen időtartam alatt korrigáló
bólus adása csak akkor javasolt, ha vércukorszintje meghaladja az aktuális étkezési vércukor-emelkedés
szintjét.
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Hatástartam

Vércukorszint
Hiper

Hatáskezdet
Idő
Étke. vcemelk.

Célérték
Céltartomány

Hipo

Aktuális
vércukorszint

Idő

Étkezés

Bólus

Bólus nem
megengedett

Aktuálisan megengedett vércukorérték:
Étke. vc-emelk.

A pontozott vonal mutatja, hogy az étkezési bólus beadása után hogyan változhat vércukorszintje. A
Bólusjavaslat funkció az étkezési vércukorszint emelkedés tartományán belül (zöld) elfogadja a vércukorszint
növekedését, anélkül, hogy további korrigáló bólust számítana ki. Ha a kisétkezést meghaladó
szénhidrátmennyiséget ad meg, akkor az étkezési vércukorszint emelkedés értéke hozzáadódik a vércukor
célértékhez. Az étkezési vércukorszint emelkedés alakját (a zöld terület szélessége) a hatáskezdet ideje és a
hatástartam határozza meg.
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Egymást követő korrigáló bólusok
Az aktuális vércukorszint és a vércukor célértéke közötti különbséget nevezzük delta-vércukornak. A korábbi
körülményeknek megfelelően beadott korrigáló bólus bizonyos időtartamra fedezi ezt a különbséget. Amikor
a korrigáló bólus hatni kezd, akkor aktuális vércukorszintje esik, és a fedezett delta-vércukor a hatáskezdet
ideje után csökken. A hatástartam végére vércukorszintjének vissza kell térnie a céltartományba. A
vércukormérő csak akkor javasol további korrigáló bólust, ha az aktuálisan mért vércukorérték meghaladja
az aktuális delta-vércukorszintet.
Vc-eredmény

Hatáskezdet
Idő

Delta-vc.
(Korrigáló
inzulin)
Idő
Korrigáló bólus
Hatástartam

Egymást követő korrigáló bólusok: Ha a mért vércukorérték a grafikon 1-es részébe esik, korrigáló bólus
adása nem javasolt. Ha a mért vércukorérték a grafikon 2-es részébe esik, korrigáló bólus adása javasolt.
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Példák a javasolt bólus kiszámítására
A következő grafikonokon különböző példákat mutatunk be arra, hogy a számítások során hogyan veszi
figyelembe a bólusjavaslat funkció a különböző tényezőket.
Az aktuálisan megengedett vércukorérték tekintetében az alábbi tényezőket veszi figyelembe:
• Céltartomány átlagértéke
• Étkezési vércukorszint emelkedés
• Korrigáló bólus
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Korrigáló bólus után
Vércukorszint
Hiper

Hatástartam
Hatáskezdet
Idő
Korrigált
vércukor

Célérték
Céltartomány

Hipo

Aktuális
vércukorértékek

Idő

Bólus

Bólus nem
megengedett

Aktuálisan megengedett vércukorérték:
Korrigált vércukor

A fenti diagramm egy példát mutat e szabály alkalmazásának hatására. A 12:00-kor beadott első korrigáló
bólus a hatástartama alatt (kék terület) aktív marad. Ha a vércukorérték 14:00-kor az aktuálisan
megengedett vércukorérték (a kék terület felső széle) alá esik, további korrigáló bólus nem kerül
kiszámításra.
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Vércukorszint
Hiper

Célérték
Céltartomány

Hipo

Aktuális
vércukorértékek

Idő

Bólus

Ha a mért vércukorérték magasabb, mint az aktuálisan megengedett vércukorérték, a vércukormérő
kiszámít egy bólust (világoskék), melyhez csak az aktuális vércukorérték (narancssárga pontok) és az
aktuálisan megengedett vércukorérték (a kék terület felső széle) közötti különbséget veszi figyelembe.
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Vércukorszint
Hiper

Hatástartam

Célérték

Étke. vc-emelk.

Hatáskezdet
Idő

Céltartomány

Hipo

Aktuális
vércukorértékek

Idő

Étkezés

Bólus

Bólus nem
szükséges

Aktuálisan megengedett vércukorérték:
Étke. vc-emelk.

Egymást követő étkezések
Ha egymás után többször étkezik, az étkezési vércukorszint emelkedés minden új étkezési bólus esetén
újrakezdődik.
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„B” függelék: A javasolt bólus kiszámítása
A bólus kiszámításának matematikai alapja
Az alábbiakban felsoroltuk a legfontosabb képleteket és számítási elveket, amelyek a javasolt bólus
kiszámításának alapját képezik. Ezekkel a képletekkel mi magunk nehezen tudjuk pontosan kiszámítani
a bólust, ha figyelembe vesszük a hatástartamot, az utóbbi étkezések esetén a hatáskezdet idejét és a
korrigáló bólusokat.
Javasolt szénhidrát
Ennek kiszámítására akkor kerül sor, ha a mért vércukorérték a hipoglikémiás riasztási határérték alatt van.
A számítás az aktuális időblokk egyéb értékein alapul, eredménye a javasolt szénhidrátbevitel.

Szénhidrátok = ( Céltartomány átlagértéke – Aktuális vc.) ×
a meghatározott időblokknak
megfelelően

Inzulin
Δ vc.

az inzulinérzékenység
alapján

×

Szénhidrátok
Inzulin
a szénhidrát arány alapján

i MEGJEGYZÉSEK:
• Értéke minden esetben legalább 12 g (vagy ennek megfelelő BE, KE vagy CC egység). Ha a kiszámított
érték 12 g-nál kevesebb, akkor a vércukormérő 12 g-ot mutat.
• A javasolt szénhidrát az Ön által kiválasztott mértékegységben kerül kijelzésre (g, BE, KE vagy CC).
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Étkezési bólus
Az étkezésekhez az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra a bólus:

Étkezési bólus = Szénhidrát bevitel ×

Inzulin
Szénhidrátok
a szénhidrát arány alapján

Aktuálisan megengedett vércukorérték
A korrigáló bólus kiszámításához alkalmazott céltartomány-átlagérték - ahogy az alábbiakban látható - az
időblokkokra megadottaknak megfelelően változik.
Következésképpen, az aktuálisan megengedett vércukorérték az alábbiak szerint kerül kiszámításra:
Aktuálisan
Étke.
megengedett = Céltartomány átlagértéke + vc-emelk. +
aktuális aktív
a meghatározott időblokknak
vércukorérték
étkezés
megfelelően

∑

A korrigáló bólus által fedezett
vércukortartomány
aktuálisan ható korrigáló bólus

Ha aktuálisan nincs érvényben étkezési vércukor-emelkedés és korrigáló bólus hatástartam, a képletben
ezen paraméterek helyére „0” kerül.
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Korrigáló bólus
Korrigáló bólus általában csak akkor kerül kiszámításra, ha az aktuális vércukorérték a hipoglikémiás
riasztási határérték felett, és a céltartományon kívül van. Ha az aktuális vércukorérték a céltartomány felett
van, akkor biztosan meghaladja az aktuálisan megengedett vércukorértéket is. Hatástartama csak a „0”-nál
nagyobb mennyiségű korrigáló bólusoknak lehet.

Korrigáló bólus = (Aktuális vc.– Aktuálisan megengedett vc.) ×

Inzulin
Δ vc.

az inzulinérzékenység
alapján

A vércukor korrigálandó része az alábbi feltételektől függ:
• Ha az aktuális vc. nagyobb mint az aktuálisan megengedett vércukorérték, akkor a vércukor korrigálandó
része = aktuális vc. – aktuálisan megengedett vércukorérték
• Ha az aktuális vc. nagyobb, mint a hipoglikémiás riasztási határ és az aktuális vc. kisebb mint
céltartomány alsó határa, akkor a vc. korrigálandó része = aktuális vc – céltartomány átlagértéke
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Korrigáló bólus szénhidrát bevitellel
Valahányszor megadja a szénhidrátot, a vonatkozó étkezési bólus (még a negatív is) mindig módosításra
kerül az esetleges korrigáló bólus figyelembevételével.
Étkezést követően a korrigáló bólus a céltartományba eső mért vércukorértékek esetén is kiszámításra
kerül, ha:
• Az aktuálisan mért vércukorérték a céltartomány átlagértéke alá esik, vagy
• Az aktuálisan mért vércukorérték az aktuálisan megengedett vércukorérték fölé esik.
Mivel az inzulinpumpa csak adagolni tud inzulint, a matematikailag negatív értékű bólusok „0”-ként jelennek
meg a kijelzőn.
Aktív inzulin
Az aktív inzulin mező azt mutatja, hogy az előző vc.-korrigáló bólus csökkentheti-e esetlegesen az aktuális
bólusra kiszámított értéket.
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„C” függelék: Jelmagyarázat
Az alábbiakban mutatjuk be jelentésükkel együtt azokat a jeleket, amelyek a csomagoláson, a típustáblán
(a vércukormérő hátlapján) és a vércukormérő használati útmutatójában előfordulhatnak.
Nézze meg a Használati útmutatót

w

Figyelem (tartsa be a dokumentációban foglaltakat)! Tartsa be a készülék használati
útmutatójában található biztonsági előírásokat.

i

Megjegyzés (további információk)
Hőmérséklettartomány (Tárolási hőmérséklet)
Gyártó
Katalógusszám
In vitro diagnosztikum
Globális kereskedelmi áruazonosító szám
Ez a termék megfelel az in vitro diagnosztikai eszközökre vonatkozó 98/79/EC
irányelv követelményeinek.
1,5 V AAA
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Tárgymutató
A
alapritmus profil, változtatása, 51–52
átmeneti alapritmus (TBR),
beprogramozott TBR megszakítása, 50
programozás a vércukormérővel, 47–49
a vércukorszint céltartományának alsó határa,
84
a vércukorszint céltartományának felső határa,
84
az inzulinpumpa képernyői a vércukomérőn,
funkciók, 41–42
B
biztonsági információ,
bólusadagolás, 22–23, 29, 30
bólusjavaslat, 11–13
Bluetooth vezeték nélküli technológia,
be- és kikapcsolás, 58–59
használat utazás közben, 60

kommunikációs állapot, 57
bólus, adagolás a bólusjavaslat funkció
segítségével, 14–22
bólus beadása. Lásd bólus, adagolás a
bólusjavaslat funkció segítségével,
bólusjavaslat,
áttekintés, 8–9
funkciók a vércukormérő képernyőjén, 13
kik használhatják, 10
bólusjavaslat, példák, 96–99
bólus kiszámítása,
korrigáló bólus, 91
bólusmennyiség, módosítás, 15
C
céltartomány, 84
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E
egészségügyi események, 14
emlékeztető a párosításra, törlése, 68–70
ététkezési vércukorszint emelkedés 88
F
fecskendővel történő bólusadagolás, leírás, 28
figyelmeztetések, pumpa, 53–54
G
gombok funkciói, 36–37
H
hatáskezdet, 89
hatástartam, 89
hibaelhárítás. Lásd kommunikáció,
vércukormérő és inzulinpumpa, hibaelhárítás
I
időblokkok, 85–87
inzulinérzékenység, 85

inzulinpumpa vezerlése a vércukormérővel,
38–40
J
javasolt bólus kiszámítása,
étkezési bólus, 101
korrigáló bólus, 102
korrigáló bólus szénhidrát bevitellel, 103
K
kisétkezés, 89
kiterjesztett bólus,
adagolás bólusjavaslat alapján, 19
leírás, 28
kombinált bólus,
adagolás bólusjavaslat alapján, 17–18
leírás, 27
kommunikáció, vércukormérő és inzulinpumpa,
áttekintés, 34–37, 56
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N
napló, bólusinformáció frissítése, 31

S
standard bólus,
adagolás beprogramozása a
vércukormérővel, 43–44
adagolás bólusjavaslat alapján, 15–16
a vércukormérő által beprogramozott
adagolás megszakítása, 45–46
leírás, 27
szénhidrát arány, 84
szénhidrát mennyisége, 14
szinkronizálás, vércukormérő és pumpa, 31

P
PIN kód, megadása a vércukomérőn, 65

T
tollal történő bólusadagolás, leírás, 28

M
manuális bólus,
adagolás inzulinpumpával bólusjavaslat
alapján, 20
adagolás inzulintollal/fecskendővel
bólusjavaslat alapján, 20–22
manuális bólusadagolás az inzulinpumpával,
leírás, 28

R
repülőgép. Lásd Bluetooth vezeték nélküli
technológia, használata utazás közben,
riasztási határértékek, 83
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