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Kontaktid:

Aafrika: Medtronic Africa (Pty) Ltd.
Tel: +27 (0) 11 677 4800

Albaania: Net Electronics Albaania
Tel: +355 697070121

Argentiina: Corpomedica S.A.
Tel: +(11) 4 814 1333
Medtronic Directo 24/7:
+0800 333 0752

Armeenia: Exiol LLC
Tel: +374 98 92 00 11
or +374 94 38 38 52

Austraalia: Medtronic Australasia Pty.
Ltd.
Tel: 1800 668 670

Aserbaidžaan: Isomed
Tel: +994 (12) 464 11 30

Bangladesh: Sonargaon Healthcare
Pvt Ltd.
Mobiil: (+91)-9903995417 
või (+880)-1714217131

Valgevene: Zarga Medica
Tel: +375 29 625 07 77 
või +375 44 733 30 99 
Helpline: +74995830400

Belgia: N.V. Medtronic
Belgium S.A.
Tel: 0800-90805

Bosnia ja Hertsegoviina:
"Novopharm“ d.o.o. Sarajevo 
Tel: +387 33 476 444 
Infotelefon: 0800 222 33

Epsilon Research Intern. d.o.o.
Tel: +387 51 251 037 
Infotelefon: 0800 222 33

Brasiilia: Medtronic Comercial Ltda.
Tel: +(11) 2182-9200
Medtronic Directo 24/7:
+0800 773 9200

Bulgaaria: RSR EOOD
Tel: +359 888993083 
Infotelefon: +359 884504344

Kanada: Medtronic of Canada Ltd.
Tel: 1-800-284-4416 (tasuta/sans-
frais)

Tšiili: Medtronic Chile
Tel: +(9) 66 29 7126 
Medtronic Directo 24/7:
+1 230 020 9750
Medtronic Directo 24/7
(Santiagost): +(2) 595 2942

Hiina: Medtronic (Shanghai) Ltd.
ööpäevaringne infotelefon (mobiil):
+86 400-820-1981 
Ööpäevaringne infotelefon 
(lauatelefon):
+86 800-820-1981 

Kolumbia: Medtronic Latin America
Inc. Sucursal Colombia
Tel: +(1) 742 7300
Medtronic Directo 24/7 (lauatelefon): 
+01 800 710 2170
Medtronic Directo 24/7 (mobiil):
+1 381 4902

Horvaatia: Mediligo d.o.o.
Tel: +385 1 6454 295 
Infotelefon: +385 1 4881144 

Medtronic Adriatic d.o.o.
Infotelefon: +385 1 4881120

Taani: Medtronic Danmark A/S
Tel: +45 32 48 18 00

Saksamaa: Medtronic GmbH
Geschäftsbereich Diabetes 
Telefon: +49 2159 8149-370 
Telefaks: +49 2159 8149-110 
Ööpäevaringne infotelefon: 
0800 6464633

Iirimaa: Accu-Science LTD. 
Tel: +353 45 433000

Hispaania: Medtronic Ibérica S.A.
Tel: +34 91 625 05 42
 Faks: +34 91 625 03 90 
Ööpäevaringne: +34 900 120 330

Eesti: AB Medical Group Eesti OU
Tel: +372 6552310 
Infotelefon: +372 5140694

Euroopa: Medtronic Europe S.A. Europe,
Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika peakontor
Tel: +41 (0) 21-802-7000

Prantsusmaa: Medtronic France S.A.S.
 Tel: +33 (0) 1 55 38 17 00

Kreeka: Medtronic Hellas S.A.
 Tel: +30 210677-9099

Hongkong: Medtronic International
Ltd.
Tel: +852 2919-1300
Tarvikute tellimine:
+852 2919-1322
Ööpäevaringne infotelefon: 
+852 2919-6441

India: India Medtronic Pvt. Ltd.
Tel: (+91)-80-22112245 / 
32972359
Mobiil: (+91)-9611633007 
Ravialane infotelefon: 
1800 209 6777

Indoneesia: Medtronic International Ltd.
Tel: +65 6436 5090 
või +65 6436 5000

Iisrael: Medtronic
Tel. (orders):
+9729972440, variant 3 + variant 1 
Tel (tootetugi):
+9729972440, variant 2
Infotelefon (17.00–08.00 iga päev /
nädalavahetustel – Iisraeli aja järgi): 
1-800-611-888

Itaalia: Medtronic Italia S.p.A.
Tel: +39 02 24137 261 
Faks: +39 02 24138 210 
Servizio assistenza tecnica: 
Nº verde: 800 60 11 22

Jaapan: Medtronic Japan Co. Ltd.
Tel: +81-3-6776-0019 
Ööpäevaringne infotelefon: 
0120-56-32-56

Kasahstan: Medtronic BV in
Kazakhstan
Tel: +7 727 311 05 80 (Almatõ) 
Tel: +7 717 224 48 11 (Astana) 
Круглосуточная линия 
поддержки:
8 800 080 5001

Kosovo: Yess Pharma
Tel: +377 44 999 900 
Infotelefon: +37745888388

Ladina-Ameerika: Medtronic, Inc.
Tel: 1(305) 500-9328 
Faks: 1(786) 709-4244

Läti: RAL SIA
Tel: +371 67316372 
Infotelefon (9.00–18.00):
+371 29611419



Leedu: Monameda UAB
Tel: +370 68405322 
Infotelefon: +370 68494254

Makedoonia: Alkaloid Kons Dooel
Tel: +389 23204438

Madagaskar: Medtronic Hungária
Kft.
Tel: +36 1 889 0688

Malaisia: Medtronic International Ltd.
Tel: +603 7946 9000

Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika:
Regionaalne kontor
Tel: +961-1-370 670

Montenegro: Glosarij d.o.o.
Tel: +382 20642495

Mehhiko: Medtronic Servicios S. de R. L.
de C.V.
Tel (México DF): +(11) 029 058
Tel (Interior): +01 800 000 7867
Medtronic Directo 24/7 (from
México DF): 
+(55) 36 869 787
Medtronic Directo 24/7:
+01 800 681 1845

Holland, Luksemburg: Medtronic
B.V.
Tel: +31 (0) 45-566-8291 
Tasuta telefon: 0800-3422338

Uus-Meremaa: Medica Pacifica
Telefon: 64 9 414 0318 
Tasuta telefon: 0800 106 100

Norra: Medtronic Norge A/S
Tel: +47 67 10 32 00 
Faks: +47 67 10 32 10

Filipiinid: Medtronic International
Ltd.
Tel: +65 6436 5090 
või +65 6436 5000

Venemaa: ООО «Медтроник»
Tel: +7 495 580 73 77
Круглосуточная линия
поддержки:
8 800 200 76 36

Poola: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Tel: +48 22 465 6934

Portugal: Medtronic Portugal Lda
Tel: +351 21 7245100 
Faks: +351 21 7245199

Puerto Rico: Medtronic Puerto Rico
Tel: 787-753-5270

Korea Vabariik: Medtronic Korea,
Co., Ltd.
Tel: +82.2.3404.3600

Rumeenia: Medtronic Romania S.R.L
Tel: +40372188017 
Infotelefon: +40 726677171

Šveits: Medtronic (Schweiz) AG
Tel: +41 (0)31 868 0160
Ööpäevaringne infotelefon: 
0800 633333 
Faks: +41 (0)318680199

Serbia: Epsilon Research International
d.o.o.
Tel: +381 113115554 

Medtronic Serbia D.o.o
Infotelefon: +381 112095900

Singapur: Medtronic International
Ltd.
Tel: +65 6436 5090 
või +65 6436 5000

Sloveenia: Zaloker & Zaloker d.o.o.
Tel: +386 1 542 51 11 
Ööpäevaringne infotelefon:
+386 51316560

Slovakkia Vabariik: Medtronic
Slovakia, s.r.o.
Tel: +421 26820 6942 
Infotelefon: +421 26820 6986

Sri Lanka: Swiss Biogenics Ltd.
Mobiil: (+91)-9003077499 
või (+94)-777256760

Soome: Medtronic Finland Oy
Tel: +358 20 7281 200 
Infotelefon: +358 400 100 313

Rootsi: Medtronic AB
Tel: +46 8 568 585 
20 Faks: +46 8 568 
585 11

Taiwan: Medtronic (Taiwan) Ltd.
Tel: 02-21836000
Tasuta: +886-800-005285

Tai: Medtronic (Thailand) Ltd.
Tel: +662 232 7400

Türgi: Medtronic Medikal Teknoloji
Ticaret Ltd. Sirketi.
Tel: +90 216 4694330

USA: Medtronic Diabetes 
globaalne peakontor
Ööpäevaringne infotelefon:
+1-800-646-4633
Tarvikute tellimine:
+1-800-843-6687 

Ukraina: Med Ek Service TOV
Tel: +380 50 3311898
või +380 50 4344346
Лінія цілодобової підтримки: 
0 800 508 300

Ühendkuningriik: Medtronic Ltd.
Tel: +44 1923-205167

Austria: Medtronic Österreich
GmbH
Tel: +43 (0) 1 240 44-0 
Ööpäevaringne infotelefon 
0820 820 190

Tšehhi Vabariik: Medtronic Czechia
s.r.o.
Tel: +420 233 059 111
Ööpäevaringne infotelefon:
+420 233 059 059
Zákaznický servis (8:00 - 17:00):
+420 233 059 950
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Enne alustamist
Selle kasutusjuhendi eesmärk on aidata teil süsteemi MiniMed 640G toimimisest 
paremini aru saada. Tehke insuliinipumba ravis kasutamise alustamisel tihedalt 
koostööd oma raviarstiga.

Kasutusjuhendi kasutamine
Selles kasutusjuhendis on kasulikku teavet teie uue insuliinipumba kasutamise kohta. 
Kasutage vajaliku teabe leidmiseks kasutusjuhendi alguses olevat sisukorda ja 
kasutusjuhendi lõpus olevat indeksit. Dokumendile on lisatud ka sõnavara ülevaade, 
mis algab lk 277.

Järgmises tabelis kirjeldatakse teatud selles kasutusjuhendis kasutatud termineid, 
operatsioone/märgistusi ja mõisteid.

Tekst Tähendus

Valige Kuva elemendi aktiveerimine, väärtuse kinnitamine või toimingu 
alustamine.

Valige ja hoidke 

nuppu all

Pumba kuva abil toimingu tegemiseks vajutage nupule 

„Select“ (Vali) ja hoidke nuppu all, kuni tegevus on tehtud.

Vajutage Nupule vajutamine ja selle vabastamine.

Vajutage ja hoidke 

nuppu all

Nupule vajutamine ja selle all hoidmine.

Jäme tekst Kuva elementidele ja nuppudele viitamine. Näiteks „Valige 

jätkamiseks „Next“ (Järgmine)“.
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Tekst What it means

NB!
NB! Annab kasulikku teavet.

Ettevaatust!
Ettevaatust! Teade „Ettevaatust!“ teatab teile 
võimalikust ohust, mille eiramine võib 
põhjustada väikese või mõõduka kehavigastuse 
või seadet kahjustada.

HOIATUS
HOIATUS:   „Hoiatus“ teatab teile võimalikust 
ohust, mille eiramine võib lõppeda surma või 
tekitada raskeid kehavigastusi. Sellega võidakse 
viidata ka võimalikele tõsistele kõrvaltoimetele 
või ohutusalastele ohtudele.

Esmaabikomplekt
Hoidke esmaabikomplekt alati käepärast, et teil oleks alati olemas vajalikud 
vahendid. Öelge pereliikmele, kolleegile või sõbrale, kus esmaabikomplekti hoiate.

Reisil olles tuleb vere glükoositaset kindlasti sagedamini mõõta. Tavalised reisil 
olemisega seonduvad probleemid, sealhulgas stress, ajavööndi vahetumine, tihe 
ajakava ja palju tegevusi, söögiajad ja söögi tüüp võivad kõik teie diabeedi ohjes 
hoidmist mõjutada. Jälgige eriti tähelepanelikult, et mõõdate sageli enda vere 
glükoositaset ja olge valmis sellele reageerima.

Teie esmaabikomplekt peaks hõlmama järgmist:

• kiiretoimelised glükoositabletid;

• vahendid vere glükoositase taseme jälgimiseks;

• vahendid uriini või vere ketoonide taseme jälgimiseks;

• MiniMediga sobiv täiendav infusioonikomplekt ja MiniMedi reservuaar;

• täiendavad AA liitium- või leelispatareid või täis laetud NiMH-akupatareid;
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• insuliinisüstal ja kiiretoimeline insuliin (koos teie arsti väljastatud
manustamisjuhistega);

• liimside;

• glükagoonikomplekt hädaolukorraks.

HOIATUS:  Ärge arvutage teatud aja jooksul pärast insuliini süstla või 
pliiatsiga manuaalselt süstimiseks boolust funktsiooniga Bolus 
Wizard. Aktiivne insuliinikogus ei hõlma manuaalseid süste. Seetõttu 
võib funktsioon Bolus Wizard soovitada teil manustada rohkem 
insuliini, kui vajate. Insuliini üleliigne manustamine võib põhjustada 
hüpoglükeemia. Küsige arstilt, kui kaua peate pärast insuliini 
manuaalselt süstimist ootama enne, kui võite taas funktsiooni Bolus 
Wizard abil usaldusväärselt aktiivse insuliini koguse arvutada.

HOIATUS:  Ärge sisestage reservuaari insuliinipumpa enne, kui teie 
arst on soovitanud teil seda teha ja ta olete saanud sertifitseeritud 
koolitajalt vajaliku väljaõppe.
Kui püüate kasutada insuliinipumpa enne vajaliku koolituse 
saamist, võite kogemata manustada liiga vähe või liiga palju 
insuliini, mis võib põhjustada hüperglükeemia või hüpoglükeemia.

Lugege pumba ohutu kasutamise kohta lõigust „Kasutaja ohutus“ lk 5.

Kasutaja ohutus

Näidustused
Süsteem MiniMed 640G

Süsteem MiniMed 640G on näidustatud insuliini vajava inimese suhkrutõve ohjes 
hoidmiseks fikseeritud ja muutuva kiirusega katkematult insuliini manustamiseks. 
Süsteem on ka mõeldud pidavalt või perioodiliselt nahaaluse vedeliku 
glükoositaseme jälgimiseks ja võimalike madala ja kõrge glükoositaseme 
juhtumite tuvastamiseks. Sensori ja saatja kasutamise korral kuvatakse
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pumbal pidevalt sensoriga mõõdetud glükoositaseme väärtused ja pump salvestab 
need andmed, nii, et neid saab analüüsida mustrite jälgimiseks ja diabeedi 
haldamise tõhustamiseks. Need andmed saab vere glükoositaseme ajaloo 
analüüsimiseks arvutisse üles laadida.

Süsteemi MiniMed 640G sensoriga pidevalt mõõdetavad vere glükoositaseme määrad 
ei ole mõeldud otse ravis muudatuste tegemiseks kasutamiseks. Nende eesmärk on 
anda märku, et näidu kinnitamiseks võib olla tarvis vereproovi abil mõõta vere 
glükoositaset. Ravi muutmisel tuleb alati tugineda koduse glükomeetriga saadud 
mõõtudele, mitte pumbal kuvatavale väärtusele.

Vastunäidustused
Pumbaravi ei ole soovituslik inimestele, kellel ei ole võimalik vähemalt neli korda 

päevas endavere glükoositaset mõõta või kes ei soovi seda teha.

Pumbaravi ei ole soovituslik inimeste puhul, kellel ei ole võimalik arstiga ühenduses 
olla või kes ei soovi seda teha.

Pumbaravi ei ole soovituslik inimestele, kelle nägemine või kuulmine ei ole pumba 
signaalide ja häirete märkamiseks piisavalt hea.

Võimalikud riskid
Insuliinipumba infusioonikomplektiga seotud riskid

Üldised insuliinipumba infusioonikomplektiga seotud riskid on:

• lokaalsed infektsioonid;

• nahaärritus või punetus;

• verevalumid;

• ebamugavustunne või valu;

• verejooks;

• ärritus;

• lööve.

Patsiente tuleb õpetada infusioonikomplekti sisestamisel ja selle hooldamisel 
kasutusjuhendis toodud juhiseid järgima. Kui infusioonikohal tekib nahaärritus või 
põletik, tuleb infusioonikomplekt eemaldada ja seda teises kohas kasutada.
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Insuliini manustamise ja pumba kasutamisega seotud riskid

Insuliini kasutamisega kaasneb insuliini infusiooni ja insuliini manustamise 
katkemise võimalusega seotud risk. Nende üldiste riskide seas võivad olla:

• hüpoglükeemia;

• hüperglükeemia.

Sensori kasutamisega seotud riskid

Üldised sensori kasutamisega seotud riskid võivad olla:

• nahaärritus või reaktsioon liimainele:

• verevalumid;

• ebamugavustunne;

• punetus;

• verejooks;

• valu;

• lööve;

• infektsioon;

• koos vere glükoositaseme mõõtmise vahenditega kasutatavatest
teipidest tingitud nahaärritus;

• muhk;

• väikese tedretähni laadse täpi ilmumine nõela sisestamise kohta;

• allergiline reaktsioon;

• pärast nõela sisestamist minetamine;

• valulikkus või tundlikkus;

• paistetus sisestamiskohas;

• sensori pragunemine, katkiminek või kahjustumine;

• sensori nõela eemaldamisega seotud minimaalne verejooks;

• liimainest ja/või teibist tingitud punetus;

• armi teke;

Spetsiifilised sensori kasutamisega seotud riskid
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Sensori kandmise ajal paratsetamooli sisaldavate ravimite, näiteks palavikku 
alandavate või külmetusevastaste ravimite manustamine võib sensoriga mõõdetud 
vere glükoositaseme näitu ekslikult suurendada. Ebatäpsuse määr sõltub teie 
organismile mõju avaldava paratsetamooli kogusest ja võib olla erinevatel inimestel 
erinev. Mõõtke enne ravis muudatuste tegemist alati vere glükoositaset 
glükomeetriga, ka siis, kui teie organismis on paratsetamooli. Kontrollige alati kõigi 
ravimite siltidelt, kas paratsetamool on üks ravimi toimeainetest.

Uuritud on ainult sensori kõhule (kõhupiirkonda) ja käevarrele paigutamist ja 
sisestamist ja see ei ole heaks kiidetud teistes kehapiirkondades kasutamiseks.

Kanüülisisestaja kasutamisega seotud riskid

Üldised kanüülisisestaja kasutamisega seotud riskid võivad hõlmata naha-
infektsiooni kanüülisisestaja kasutamise piirkonnas.

Insuliinipumbasüsteemi MiniMed 640G kasutamisega seotud riskid

Üldised insuliinipumbasüsteemi MiniMed 640G kasutamisega seotud riskid on:

• hüpoglükeemia;

• hüperglükeemia.

Spetsiifilised insuliinipumbasüsteemi MiniMed 640G kasutamisega seotud riskid

Kliinikus tehtud juhuslikustatud ristuvusuuringus süsteemi MiniMed Paradigm X54 

funktsiooni Low Glucose Suspend (LGS) ja harjutuse1 hüpoglükeemilise toime 

induktsiooni tõhususe hindamiseks tuvastati järgmised spetsiifilised süsteemiga 

seotud riskid:

• verevalum sensori kohal (üks registreeritud juhtum);

• verejooks sensori kohal (üks registreeritud juhtum);

• ketoonide sisaldus uriinis, mis on tingitud kateetri valest ühendusest
insuliinipumbaga (üks registreeritud juhtum).

1 Medtronic Inc., Kliinikus läbi viidud juhuslikustatud ristuvusuuring süsteemi MiniMed Paradigm X54 
funktsiooni Low Glucose Suspend (LGS) ja harjutuse 1 hüpoglükeemilise toime induktsiooni 
tõhususe hindamiseks, CER235/Z25/A, november 2011.
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Üldised hoiatused 
Pump

• Ärge kasutage pumpa, kui õhk, hapnik või lämmastikoksiid on segunenud
süttiva narkoosiainete seguga. Need keskkonnatingimused võivad pumpa
kahjustada ja põhjustada raskeid vigastusi.

• Ärge usaldage pumba kuvadel või menüüdes liikudes ainult pumba tekitatavaid
helisignaale või vibratsioone. Vaadake kuvadel/menüüdes liikudes alati pumba
ekraanile.    Pumba helisignaalide ja vibratsioonide eesmärk on teavitada teid
olukordadest, millega võib olla vaja tegeleda. Ainult pumba helisignaalidele või
vibratsioonidele lootma jäädes võite teha menüüst vale valiku või pumba valesti
seadistada.

• Ärge kasutage vere glükoositaseme mõõtmise meelde tuletamiseks ainult
pumba eelseadistatud alarme ja meeldetuletusi. Nii võib teil vere glükoositaseme
mõõtmine meelest minna. Seadistage täiendavad meeldetuletused teistel
seadmetel, näiteks mobiiltelefonil.

• Ärge kasutage insuliinipumpa MiniMed 640G koos Luer-komplektidega. Luer-
komplektid ei sobi koos pumbaga kasutamiseks. MiniMedi reservuaarid ja
MiniMediga kasutamiseks sobivad infusioonikomplektid on spetsiaalselt välja
töötatud koos insuliinipumbaga MiniMed 640G kasutamiseks.

• MiniMedi reservuaari või koos MiniMediga kasutamiseks sobivat
infusioonikomplekti võib muuta või ümber ehitada ainult ettevõtte Medtronic
Diabetes sõnaselge nõusolekuga. Seadmete ümber ehitamine võib põhjustada
raskeid vigastusi, rikkuda seadme kontrollitavust ja muuta garantii kehtetuks.

• Kasutage koos infusioonipumbaga ainult kiiretoimelist insuliini U-100, mille teie
arst on teile välja kirjutanud. Ärge pange pumbaga kasutamiseks reservuaari
ühtki teist ravimit. See pump ei ole mõeldud teiste ravimite manustamiseks.
Pumba kasutamine teiste ravimite manustamiseks võib põhjustada raskeid
vigastusi.

• Ühendage infusioonikomplekt enda kehast lahti alati enne pumba tagasi
kerimist või infusioonikomplekti kateetri täitmist. Ärge sisestage reservuaari
pumba sisse, kui kateeter on teie kehaga ühendatud. See võib põhjustada
soovimatu insuliiniinfusiooni.

• Ärge sisestage reservuaari pumba sisse, kui te ei ole pumpa tagasi kerinud. See
võib põhjustada soovimatu insuliiniinfusiooni.
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• Ärge keerake kateetri konnektorit reservuaari külge ega reservuaari küljest lahti,
kui infusioonikomplekt on teie kehaga ühendatud. See võib põhjustada
soovimatu insuliiniinfusiooni.

• Ärge kasutage insuliinipumpa MiniMed 640G koos saatjaga MiniLink
(MMT-7703). See seade ei ole insuliinipumbaga ühildatav. Saatja ja pumba
vaheline puudulik sideühendus võib põhjustada häireid seadme töös, mis võib
lõppeda raskete vigastustega.

• Ärge kasutage pumpa, kui tundub, et ekraan on katki või ei ole loetav. Mõnel
juhul võivad löögid pumba ekraani kahjustada, ent nupud töötavad edasi. Ärge
vajutage nuppudele, kui ekraan on katki või ei ole loetav. Eemaldage pump ja
hakake arsti juhiste järgi kasutama alternatiivset insuliini manustamise meetodit.
Katkise või loetamatu ekraaniga pumba kogemata programmeerimine võib
põhjustada liiga kõrge või madala vere glükoositaseme. Kui seadme ekraan on
kahjustusi saanud, pöörduge tootja kohaliku esindaja poole, kes korraldab
asenduspumba tarne.

Kokkupuude magnetväljade või kiirgusega

• Vältige pumba sattumist MRT-seadmete, diatermiaseadmete või teiste tugevat 
magnetvälja tekitavate seadmete mõjualasse (nt röntgen-, 
kompuutertomograafia- või muu kiirgus). Tugevad magnetväljad võivad 
põhjustada häireid seadme töös, mis võib lõppeda raskete vigastustega. Kui 
teie saatja on tugeva magnetvälja mõju all, lõpetage selle kasutamine ja 
pöörduge abi saamiseks tootja kohaliku esindaja poole.

• Enne ruumi sisenemist, milles on röntgeni-, diatermia- või 
kompuutertomograafia seadmed, eemaldage alati pump, sensor, saatja ja 
glükomeeter. Nende seadmete vahetus läheduses tekkivad magnetväljad ja 
kiirgus võivad muuta pumba kasutuskõlbmatuks või kahjustada pumba 
insuliini manustamist reguleerivat osa, mis võib põhjustada üleannustamise ja 
raske hüpoglükeemia.

• Võtke alati reisile kaasa oma seadme juurde kuuluv meditsiinilise hädaolukorra 
kaart. Meditsiinilise hädaolukorra kaardil on äärmiselt tähis teave lennujaama 
turvasüsteemide ja pumba lennukis kasutamise kohta, millest võib olla abi nii 
teile kui teistele. Meditsiinilise hädaolukorra kaardil esitatud suuniste eiramine 
võib põhjustada raskeid vigastusi. 
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• Vältige pumba kokkupuuteid magnetitega, näiteks ärge hoidke seda
magnetilise pandlaga pumbakarbis. Kokkupuude magnetiga võib mõjutada
pumbasisest mootorit. Kahjustatud mootor võib põhjustada häireid seadme
töös, mis võib lõppeda raskete vigastustega.

Reservuaar ja infusioonikomplekt

• Kasutage ainult ettevõtte Medtronic Diabetes müüdavaid reservuaare ja 
infusioonikomplekte. Pump on läbinud ulatuslikud testid, et tõestada, et see 
toimib koos Medtronic Diabetesi toodetud ühilduvate reservuaaride ja 
infusioonikomplektidega nõuetekohaselt. Me ei saa garanteerida, et pump 
töötab nõuetekohaselt, kui seda kasutatakse koos kolmandate isikute 
valmistatud reservuaaride või infusioonikomplektidega. Me ei vastuta seesuguse 
kasutamise tagajärjel tekkida võivate vigastuste eest ega rikete eest pumba töös.

• Kasutage koos infusioonipumbaga ainult kiiretoimelist insuliini U-100, mille teie 
arst on teile välja kirjutanud. Ärge pange pumbaga kasutamiseks reservuaari 
ühtki teist ravimit. Teised ravimid ei ole mõeldud koos selle pumbaga 
kasutamiseks ja nende koos kasutamine võib põhjustada raskeid vigastusi.

• Tutvuge alati kõigi reservuaari ja infusioonikomplekti kasutusjuhendites toodud 
ettevaatusabinõude, hoiatuste ja juhistega. Reservuaari ja infusioonikomplekti 
kasutusjuhendite lugemata jätmise korral võite saada raskeid vigastusi või 
kahjustada reservuaari ja infusioonikomplekti.

• Ärge mässige kunagi infusioonikomplekti kateetrit ümber oma kaela. Nii võite 
enda hingamisteed blokeerida, mis võib põhjustada lämbumise. 

Sensor

Ehkki olemasolevad andmed ei viita sellele, et sensor Guardian Sensor (3) võib 
patsiendi kehas katki minna, aga kui kahtlustate, et sensor on katki läinud, ärge 
püüdke seda ise välja võtta. Pöörduge sensori eemaldamiseks abi saamiseks arsti 
poole.

Sensoriga seotud hoiatused on toodud selle seadme kasutusjuhendis.
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Saatja

• Ärge lubage lastel väikseid osi suhu pista. Tootega kaasneb väikeste laste
lämbumisoht.

• Lugege saatjat puudutavate ettevaatusabinõude, hoiatuste ja juhistega
tutvumiseks saatja kasutusjuhendit. Saatja kasutusjuhendiga tutvumata jätmise
korral võite saada raskeid vigastusi või saatjat kahjustada.

Glükomeeter

• Lugege ühilduvat glükomeetrit Ascensia puudutavate ettevaatusabinõude, 
hoiatuste ja juhistega tutvumiseks glükomeetri Ascensia kasutusjuhendit. 
Glükomeetri kasutusjuhendiga tutvumata jätmise korral võite saada raskeid 
vigastusi või saatjat kahjustada. 

Üldised ettevaatusabinõud
• Mõõtke alati enda vere glükoositaset vähemalt neli korda päevas. Ehkki pump on

varustatud mitme ohutusalarmiga, ei teata see teile infusioonikomplekti lekkest
ega toime kaotanud insuliinist. Kui teie vere glükoositase jääb normaalsest
vahemikust välja, kontrollige pumpa ja infusioonikomplekti ja veenduge, et
pumbaga manustatakse vajalik kogus insuliini.

Veekindlus

• Teie pump on paigaldamise ajal ja reservuaari ja kateetri nõuetekohase
sisestamise korral veekindel. Seade võib kuni 24 tundi kuni 3,6 meetri sügavusel
vees olla.

• Pumba maha pillamine, löök vastu kõva eset või muul viisil kahjustamine võib
vähendada pumba väliskorpuse veekindlust. Kui teie pump on maha kukkunud
või kui kahtlustate, et see on viga saanud, vaadake pump hoolikalt üle ja
veenduge enne pumba vees kasutamist, et selles ei ole pragusid.

• Kui arvate, et vesi on sattunud pumba sisse, või kui märkate pumba töös muid
võimalikke rikkeid, mõõtke enda vere glükoositaset ja manustage kõrge vere
glükoositaseme korral insuliini alternatiivse vahendi abil. Pöörduge täiendava
abi saamiseks tootja kohaliku esindaja poole. Kui teie vere glükoositase on liiga
kõrge või madal või kui teil on ravi kohta küsimusi, pöörduge alati arsti poole.
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Elektrostaatiline laeng

• Ehkki insuliinipump MiniMed 640G on välja töötatud nii, et tavaline
elektrostaatiline laeng (ESD) ei avalda sellele mõju, võib väga suur
elektrostaatiline laeng aga pumba tarkvara lähtestada ja tekitada rikkest
põhjustatud häire. Kui olete häire välja lülitanud, kontrollige, kas pumba kuupäev
ja kellaaeg on õigesti seadistatud ja kas kõik teised seaded on programmeeritud
soovitud väärtuste järgi. Tarkvara lähtestamine võib teie eelnevalt
programmeeritud seaded kustutada.

• Täpsema teabe leiate lõigust „Pumba alarmid, häired ja teated“ lk 204. Pumba
seadete uuesti sisestamise kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Pump 
palub mul seaded sisestada“ lk 234. Kui teil ei õnnestu pumba seadeid uuesti
sisestada või kui arvate, et teie pumbal on midagi viga, pöörduge tootja kohaliku
esindaja poole.

Äärmuslikud temperatuurid

Kokkupuude äärmusliku temperatuuriga võib seadet kahjustada, mis võib 
vähendada seadme ohutust ja efektiivsust. Vältige järgmisi tingimusi:

1. Vältige pumba kokkupuuteid temperatuuridega üle 40 °C ja alla 5 °C, kuna see
võib teie seadet kahjustada.

2. Insuliinilahused külmuvad ligikaudu temperatuuril 0 °C ja lagunevad üle 37 °C
temperatuuril. Külma ilmaga õues olles kandke pumpa keha lähedal ja katke
see soojade riietega. Soojas keskkonnas viibides rakendage meetmeid pumba
ja insuliini jahutamiseks.

3. Pumpa ei tohi aurutada, kuumutada, steriliseerida ega autoklaavis
steriliseerida. Kokkupuude kõrgete temperatuuridega võib seadet kahjustada.

Ihupiim, päiksekreem ja putukatõrjevahendid

Mõned nahahooldustooted, näiteks ihupiimad, päiksekreem ja putukatõrjevahendid 
võivad kahjustada plastmaterjali, millest on valmistatud teie pumba korpus. Peske 
kindlasti pärast nende toodete kasutamist ja enne pumba käsitsemist käsi. 
Nahahooldustoodete või putukatõrjevahendite pumbale sattumise korral pühkige 
need esimesel võimalusel niiske lapi ja õrnatoimelise seebiga maha. Pumba 
puhastamise juhised leiate lõigust „Pumba puhastamine“ lk 243.
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Infusioonikomplektid ja -kohad

Tutvuge alati infusioonikomplekti kasutusjuhendis toodud infusioonikomplekti ja 
oma sisestuskohta puudutavate ettevaatusabinõude, hoiatuste ja juhistega. 
Infusioonikomplekti kasutusjuhendiga tutvumata jätmise korral võite saada kergeid 
vigastusi või infusioonikomplekti kahjustada.

Sensor

Lugege sensorit puudutavate ettevaatusabinõude, hoiatuste ja juhistega 
tutvumiseks sensori kasutusjuhendit. Sensori kasutusjuhendiga tutvumata jätmise 
korral võite saada kergeid vigastusi või sensorit kahjustada.

Saatja

Lugege saatjat puudutavate ettevaatusabinõude, hoiatuste ja juhistega tutvumiseks 
saatja kasutusjuhendit. Saatja kasutusjuhendiga tutvumata jätmise korral võite saada 
kergeid vigastusi või saatjat kahjustada.

Glükomeeter

Lugege ühilduvat glükomeetrit Ascensia puudutavate ettevaatusabinõude, 
hoiatuste ja juhistega tutvumiseks glükomeetri kasutusjuhendit. Glükomeetri 
kasutus-juhendiga tutvumata jätmise korral võite saada kergeid vigastusi või 
glükomeetrit kahjustada.

Kõrvaltoimed
Lugege sensorit puudutavate kõrvaltoimetega tutvumiseks sensori kasutusjuhendit. 

Sensori kasutusjuhendiga tutvumata jätmise korral võite saada kergeid vigastusi või 

sensorit kahjustada.

Märkus
Raadiosageduse edastus
• Seade vastab Ameerika Ühendriikide komisjoni Federal Communications

Commission (FCC) ja rahvusvahelistele elektromagnetilise ühilduvuse
standarditele.

• Seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seadet võib kasutada, kui täidetud on
järgmised kaks tingimust: (1) seade ei tohi tekitada kahjulikke häireid ja (2) seade
peab aktsepteerima kõik vastuvõetud häired, sh häired, mis võivad põhjustada
seadme soovimatut tööd.
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• Nende standardite eesmärk on tagada mõistlik kaitse liigsete
raadiosagedushäirete eest ja hoida ära seadmete soovimatutest
elektromagnetilistest häiretest tingitud soovimatu töötamine.

• Seadet on testitud ja on tuvastatud, et see vastab FCC eeskirjade 15. osa alusel
B-klassi digitaalsele seadmele kehtivatele nõuetele. Nende nõuete eesmärk on
tagada elukeskkonnas mõistlik kaitse kahjulike häirete eest. Seade tekitab,
kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ja võib ebaõige
paigaldamise või kasutamise korral põhjustada kahjulikke häireid raadiosides.
Miski ei garanteeri siiski, et teatud konkreetse paigaldise korral ei esine häireid.
Kui seade põhjustab raadio- või televisioonisignaalide vastuvõtus kahjulikke
häireid, mis on tuvastatavad seadme välja ja sisse lülitamise teel, soovitatakse
kasutajal proovida häire kõrvaldada järgmiste meetmete abil:

• muutke vastuvõtuantenni asendit või asukohta;

• suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

• Seade võib tekitada, kasutada ja kiirata raadiosageduslikku energiat ja võib vale 
paigaldamise või kasutamise korral põhjustada kahjulikke häireid raadiosides. Kui 
seade põhjustab raadio- või televisioonisignaalide vastuvõtus kahjulikke häireid, 
soovitatakse proovida häire kõrvaldada järgmiste meetmete abil:

• suurendage saatja ja insuliinipumba vahelist kaugust maksimaalselt
1,8 meetrini;

• vähendage glükomeetri ja insuliinipumba vahelist kaugust maksimaalselt 
1,8 meetrini;

• suurendage saatja ja häireid vastu võtva /saatva seadme vahelist kaugust.

• Teiste raadiosagedusi kasutavate seadmete, näiteks mobiiltelefonide, 
juhtmevabade telefonide ja juhtmevabade võrkude kasutamise korral 
võivad need saatja ja insuliinipumba vahelist ühendust takistada. Need 
häired ei põhjusta valede andmete saatmist ja ei kahjusta teie 
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seadmeid. Ühenduse taastamiseks eemalduge teistest seadmetest või lülitage 
need välja. Raadiosagedushäirete püsimise korral pöörduge palun tootja 
kohaliku esindaja poole.

• Seadmesisest raadiosageduslikku saatjat või antenni on lubatud muuta või
ümber ehitada ainult ettevõtte Medtronic Diabetes sõnaselge nõusolekuga.
Nõusoleku puudumise korral võib selliste tegevuste tagajärjel muutuda seade
kasutuskõlbmatuks.

Teie süsteemi andmete jälgimine
Seerianumber (SN) asub pumba tagaküljel. Kui kasutate pumbaklambrit, peate 
selle seerianumbri vaatamiseks eemaldama. Seerianumber kuvatakse ka teie 
pumba olekukuval. Olekukuvade kohta täpsema teabe saamiseks vaadake lõiku 
„Olekukuvad“, lk 33. Sisestage pumba seerianumber ja ostukuupäev järgmisesse 
tabelisse, et need oleksid teil tulevikus käepärast, kui vaja:

Pumba seerianumber ja ostukuupäev

Seerianumber: 

Ostukuupäev:

Suunised insuliini kasutamiseks

HOIATUS:  Ärge hakake insuliini kasutama, kui arst ei ole teile seda 
välja kirjutanud. Nii võite manustada insuliini, mida teie organism 
ei vaja, ning teil võib tekkida hüpoglükeemia.

Pump on mõeldud kiiretoimelise insuliini U-100 manustamiseks. Medtronic Diabetes 
on testinud alljärgnevaid insuliine ja nende kasutamise insuliinipumbaga MiniMed 
640G ohutuks kuulutanud:

• U-100  Humalog ;

• U-100  NovoLog ;

• U-100  NovoRapid .

Enne pumba mõne teise insuliini manustamiseks kasutamist uurige insuliini 
sildilt, kas see on pumbaga manustatav.
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Tarvikud
Pumbaga insuliini manustamiseks kasutatakse ühekordselt kasutatavaid 
MiniMedi reservuaare ja infusioonikomplekte.

HOIATUS:  Kasutage ainult ettevõtte Medtronic Diabetes müüdavaid 
reservuaare ja infusioonikomplekte.  Pump on läbinud ulatuslikud 
testid, et tõestada, et see toimib koos Medtronic Diabetesi toodetud 
või edasimüüdavate ühilduvate reservuaaride ja infusiooni-
komplektidega nõuetekohaselt.  Me ei saa tagada nõuetekohast tööd 
pumba kolmandate isikute pakutavate reservuaaride ja 
infusioonikomplektidega kasutamise korral ja ei vastuta seega 
seesugusest kasutamisest tingitud vigastuste ega pumba rikete eest.

• Reservuaarid – kasutage Medtronici 3 ml reservuaari MMT-332A (300
ühikut).

• Infusioonikomplektid  – Medtronic Diabetes pakub teie vajaduste
rahuldamiseks mitmesuguseid erinevaid infusioonikomplekte. Paluge arstil
end infusioonikomplekti valimisel aidata. Vahetage infusioonikomplekti
infusioonikomplekti tootja juhiste kohaselt iga kahe või kolme päeva tagant.

Lisaseadmed
• Ühilduv glükomeeter Ascensia  – süsteem MiniMed 640G tarnitakse koos 

ühilduva glükomeetriga Ascensia. See ühendub teie pumbaga juhtmevabalt ja 
võimaldab saata pumpa glükomeetri näitusid. Funktsiooni Remote Bolus
(Kaugjuhitav boolus) abil saate glükomeetri abil pumbal booluse käivitada. 
Glükomeetrit võib kasutada ka süsteemi andmete arvuti USB-pordi abil 
diabeedi haldamise tarkvarasse laadimiseks. Täpsema teabe saamiseks lugege 
glükomeetri kasutusjuhendit. 

NB!  Ühilduv glükomeeter Ascensia ei pruugi kõigis riikides müügil 
olla.
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• Saatja Guardian Link (3) (MMT-7811) – kasutatakse koos pumbaga
glükoositaseme pidevaks jälgimiseks. Glükoosisensoriga ühendatav seade.
Saatja kogub sensoriga mõõdetud andmeid ja saadab andmed juhtmevabalt
jälgimisseadmetesse.

• Sensor Guardian Link (3) (MMT-7020)  – kasutatakse koos pumbaga
glükoositaseme pidevaks jälgimiseks. Sensor on glükoositaseme pideva
jälgimise süsteemi väike osa, mis sisestatakse interstitsiaalse vedeliku
glükoositaseme mõõtmiseks vahetult naha alla. Sensor on ühekordselt
kasutatav seade.

• Seade CareLink USB (MMT-7306) – kasutatakse arvuti USB-pordi kaudu
süsteemi andmete diabeedi haldamise tarkvarasse laadimiseks.

Aksessuaarid
Koos süsteemiga MiniMed 640G võib kasutada järgmisi aksessuaare.

• Pumbaklamber  – kasutatakse pumba vööl kandmiseks. Pumbaklambri otsa
saab kasutada ka pumba patareilaeka avamiseks. Tutvuge  pumbaklambri
kasutusjuhendis toodud pumba kasutamise juhistega.

• Kaitse  – kasutatakse, kui teete aktiivselt sporti või kui pumpa kannab laps. Kaitse
aitab ära hoida pumbast reservuaari välja pöörlemise või eemaldumise.

• Vahetuskorpused – kasutatakse pumba välimuse isikupärastamiseks.
Vahetuskorpused on dekoratiivsed pumbakatted. Vahetuskorpusega saab katta
pumba tagakülje ja pumbaklambri esikülje. Vahetuskorpused kaitsevad ka
pumba pinda täiendavalt kriimustuste eest.v

Tarvikute ja aksessuaaride tellimine
Tarvikute ja aksessuaaride tellimiseks pöörduge tootja kohaliku esindaja poole.
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Esimesed tegevused
Selles peatükis antakse teile pumbast ülevaade, et saaksite tutvuda selle nuppude ja 
kuvadega. Lugege pumba põhifunktsioonidest ja esialgsest seadistamisest aru 
saamiseks enne pumba insuliini manustamiseks kasutamist kogu peatükk läbi.

Teie pump
Alljärgneval joonisel on kujutatud pumba erinevaid osi. Reservuaar, mille külge on 
kinnitatud kateetri konnektor, on sisestatud reservuaari pessa.

patareipesa

ekraan

nupud

kateetri konnektor 

reservuaari pesa
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Nuppude kasutamine

Ettevaatust!  Ärge kasutage pumba nuppude vajutamiseks teravaid 
esemeid. Teravate esemete kasutamine võib pumpa kahjustada.

Järgmisel pildil on kujutatud pumba nupud, märgutuli ja valgussensor. Märgutuli 
hakkab pumba alarmi või  meeldetuletuse korral vilkuma. Märgutuli on näha ainult 
siis, kui see vilgub.

Klahvistik on taustavalgustusega, mis süttib nuppude kasutamise korral.

menüü

vali 

paremale

alla

vasakule 

märgutuli

tagasi
üles

valgussensor 

NB!  Ärge katke pumba kasutamise ajal valgussensorit näpuga. 
Valgussensori katmisega võib kaasneda kuva heleduse reguleerimine, kui 
seadistatud on heleduse automaatne reguleerimine (Auto). Lugege 
täpsema teabe saamiseks lõiku „Kuvamissuvandid“ lk 141.

The following table describes how to use the buttons.
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Kui soovite teha järgmist: Järgige järgmisi juhiseid:

Menüüs või loetelus üles või alla 

kerimine või seade väärtuse 

suurendamine või vähendamine.

Vajutage nupule või .

Kuvalt või menüüst ühe 

elemendi valimine.
Vajutage nupule     ,    ,    või  soovitud elemendi 
valimise nupule ja seejärel nupule     .

Väljale väärtuse sisestamine. Vajutage soovitud välja valimiseks nupule      ,     ,      või  

ja vajutage seejärel nupule       . Valitud väli hakkab 

vilkuma. Vajutage nupule    või     või sisestage 

soovitud väärtus ja vajutage seejärel nupule     .

Eelmisele kuvale naasmine. Vajutage nupule  .

Menüükuva kuvamine. Vajutage nupule  .

Avakuva kuvamine. Kui olete mistahes teisel kuval peale avakuva,  

vajutage nupule    ja hoidke nuppu umbes üks 

sekund all.

Pump unerežiimile panemine. Vajutage nupule 
sekundit all. 

ja hoidke nuppu umbes kaks 

Pumba üles äratamine. Vajutage mistahes nupule.

Patareid
Pump töötab ühe uue AA (1,5 V) patarei toitel. Parimate tulemuste tagamiseks 
kasutage uut AA-liitiumpatareid (FR6). Pump töötab ka AA-leelispatareiga (LR6) või 
täielikult laetud laetava AA NiMH (HR6) nikkel-metall hübriidakupatareiga.

Ettevaatust!  Ärge kasutage pumbas süsinik-tsink patareid. Süsinik-
tsink patareid ei sobi pumbaga kasutamiseks. Süsinik-tsink patareide 
kasutamise korral võib pump patarei tühjenemise kohta ebatäpseid 
andmeid edastada.

NB!  Ärge kasutage külmi patareisid, sest sel juhul võidakse pumbal 
ebatäpselt kuvada, et patarei on tühjenemas. See võib põhjustada patarei 
rikke alarmi. Laske külmal patarei enne selle pumba sisse paigaldamist 
toatemperatuurini soojeneda.
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Patarei sisestamine
Tarnimisel ei ole pumba patareipesa kaetud. Patareipesa kaas asub pumba 
karbis pumbast eraldi.

patareipesa kaas

patarei pumbaklamber

Patarei sisestamine:

1. Sisestage uus või täielikult laetud AA-patarei. Sisestage patarei negatiivne
ots (−) ees. Kui olete patarei sisestanud, jääb positiivne ots (+) näha.

2. Kasutage patareipesa kaane kinni keeramiseks pumbaklambrit.
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Ettevaatust!   Ärge keerake patareipesa kaant kinni liiga tugevasti 
ega liiga lõdvalt. Patareipesa kaane liiga tugevasti kinni keeramisel 
võite pumba korpust vigastada. Patareipesa kaane liiga vähe kinni 
keeramisel ei tuvasta pump uut sisestatud patareid. Keerake 
patareipesa kaant päripäeva, kuni kaas on pumbakorpusega 
horisontaalselt, nagu on kujutatud alljärgneval joonisel.

NB!  Kui sisestate patarei pumpa esimest korda, käivitub käivitamise 
viisard Startup Wizard. Viisardi Startup Wizard kohta täpsema teabe 
saamiseks vaadake lõiku „Käivitusseadete sisestamine“, lk 26. Kui te ei sisesta 
patareid pumpa esimest korda, kuvatakse avakuva ja pump jätkab teie 
basaalannuste manustamist.

Patarei eemaldamine

Ettevaatust!   Võtke patarei välja ainult siis, kui paigaldate uue patarei 
või kui panete oma pumba hoiule.  Kui patarei on eemaldatud, ei 
pumpa pump insuliini. Sisestage uus patarei 10 minuti jooksul pärast 
vana patarei välja võtmist, et kustutada patarei sisestamise alarm „Insert 
battery“ ja hoida ära seadme toiteta jäämise alarmi „Power loss“ 
aktiveerumine.  Kui seade jääb toiteta, peate kellaaja ja kuupäeva uuesti 
sisestama.

Patarei eemaldamine:

1. Kustutage enne patarei pumbast välja võtmist kõik aktiivsed alarmid ja
meeldetuletused.

2. Kasutage patareipesa kaane lahti keeramiseks ja eemaldamiseks pumba-
klambrit. Patarei osade joonis on toodud lõigus „Patarei sisestamine“, lk 24.
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NB!  Kasutage patareipesa kaane eemaldamiseks ja pärast kinni 
keeramiseks oma pumbaklambrit. Kui teil ei ole klambrit, võite kasutada 
münti.

3. Eemaldage patarei.

4. Visake kasutatud patareid ära kohalike patareide kasutuselt kõrvaldamise
eeskirjade järgi (ei tohi põletada) või pöörduge patareide äraviskamise kohta
täpsema teabe saamiseks  arsti poole.

5. Kui olete patarei välja võtnud, ärge paigaldage uut patareid enne, kui

ekraanil kuvatakse „Insert Battery“ (Sisestage patarei).

Kui võtate patarei välja pumba hoiule panemiseks, lugege täiendavat

teavet lõigust „Pumbahoiulepanek“, lk 244.

Tutvuge pumbaga
Sellest lõigust saate teada, kuidas liikuda pumba kuvadel ja menüüdes. Õpite ka, 
kuidas andmeid sisestada ja pumba olekut vaadata.

Käivitussätete sisestamine
Teie pumbal on käivitamise viisard Setup Wizard, mis käivitub patarei esmakordsel 
sisestamisel. Startup Wizard aitab teil seadistada keele, kellaaja formaadi, kellaaja ja 
kuupäeva.
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NB!  Kasutage seda protseduuri, kui sisestate seadeid esimest korda. Kui te 
ei sisesta pumba seadeid esimest korda ja pump palub teil seaded uuesti 
sisestada, lugege lõiku „Pump palub seaded sisestada“, lk 234.

Viisardi Startup Wizard kasutamine:

1. Startup Wizard käivitub pärast tervituskuva kuvamist. Valige kuvalt
„Select Language“ (Valige keel) soovitud keel.

2. Valige kuvalt „Select Time Format“ (Valige kellaaja formaat) 12-tunnine
(12 Hour) või 24-tunnine (24 Hour) kellaaja formaat.

3. Seadistage kuval „Enter Time“ (Sisestage kellaaeg) õige kellaaeg. Kui kasutate
12-tunnist formaati, täpsustage kindlasti, kas kellaaeg on enne lõunat (AM) või
pärast lõunat (PM). Vajutage „Next“ (Edasi).
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4. Seadistage kuval „Enter Date“ (Sisestage kuupäev) õige aasta, kuu ja kuupäev.
Vajutage „Next“ (Edasi).

Kuvatakse teade esialgse seadistamise lõpu kinnituse kohta ja seejärel 
kuvatakse avakuva.

Kui olete esialgsed seaded sisestanud, lugege selle peatüki järgmisi lõike, et 
tutvuda pumba nuppude ja kuvadega.

Pumba lukust avamine
Teie pump lukustub unerežiimile lülitumise korral automaatselt. Pumba unerežiimilt 
äratamisel peate pumba enne avakuvalt edasi liikumist lukust avama. Kui vajutate 
menüüle    või valite    , kuvatakse kuva, millel küsitakse, kas soovite pumba lukust 
avada. Pumba lukust avamiseks vajutage esile toodud nupule.

Kui vajutate õigele nupule, viib pump teid valitud kuvale. Kui vajutate valele nupule, 
palub pump teil uuesti proovida.

Lukust lahti tehtud pump jääb avatuks, kuni see lülitub uuesti unerežiimile. Erinevate 
toiterežiimide ja pumba unerežiimile lülitamise kohta lugemiseks vaadake lõiku 
„Toiterežiimid“, lk 36.
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Avakuva
Avakuva kuvatakse vaikimisi pärast patarei vahetamist, pumba unerežiimilt äratamist 
ja siis, kui te ei kasuta aktiivselt ühtki teist kuva. Mistahes teiselt kuvalt avakuvale 
liikumiseks vajutage ja nupule       ja hoidke nuppu umbes üks sekund all.

Et näha, missugune näeb avakuva välja sensori kasutamise korral, vaadake lõiku 
„Avakuva CGM-iga“, lk 153.

17:00

Bolus Basal

6.2mmol/L

Active Insulin 1.0 U

BG

glükomeetri näit

kellaaegolekuriba

booluse manustamise
suvandid

aktiivne 
insuliinikogus

basaalmanustamise 
suvandid 

The following items appear on your Home screen:

Element Kirjeldus

Olekuriba Sellel kuvatakse ikoonid, mis näitavad lühidalt teie pumbasüsteemi 

olekut. Lugege täpsemalt lõigust „Olekuriba“, lk 30. Olekuriba valimise korral 

saate olekukuvasid täpsemalt vaadata. Lugege täpsemalt lõigust 

„Olekukuvad“, lk 33.

Kellaaeg Siin kuvatakse kellaaeg. Kellaaja seadistamise kohta lugege lõigust 

„Kellaaegja kuupäev“, lk 148.

Glüko- 

meetri näit

Kui mõõtsite vere glükoositaseme ühilduva glükomeetriga Ascensia või 

olete glükomeetri näidu viimase 12 minuti jooksul manuaalselt sisestanud, 

kuvatakse avakuval glükomeetri näit.

Võite sisestada glükomeetri näidu funktsiooni Event Markers abil manuaalselt 

või siis, kui kasutate booluse manustamiseks funktsiooni Bolus Wizard. 

Funktsiooni Bolus Wizard kasutamise kohta lugege lõigust „Funktsioon Bolus 

Wizard“,lk 67. Sündmuste sisestamise kohta lugege lõigust „Sündmuste 

markerid“, lk 124.

Aktiivne 

insuliini-
kogus

Näitab pumba hinnangul teie vere glükoositaseme langetamiseks 

kasutatava allesjäänud boolusinsuliini kogust. Aktiivse insuliini kohta 

täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Aktiivne insuliin“, lk 74.
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Element Kirjeldus

Bolus Juurdepääs booluse manustamise suvanditele ja kõigile insuliiniseadetele. 

Booluse seadete sisestamise ja boolusinsuliini manustamise kohta saate 

täpsemalt lugeda peatükist „Boolusinsuliin“, lk 61.

Kui olete seadistanud funktsiooni Bolus Wizard ja eelseadistatud boolus-

manustamise seaded, pääsete sellelt kuvalt ligi ainult booluse manuaalsele 

manustamisele. Funktsiooni Bolus Wizard seadistamise kohta lugege lõigust 

„Funktsioon Bolus Wizard“, lk 67. Eelseadistatud booluse funktsiooni 

kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Eelseadistatud 

boolus“, lk 88.

Basal Juurdepääs basaalmanustamise suvanditele ja kõigile insuliiniseadetele. 

Basaalseadete sisestamise ja boolusinsuliini manustamise kohta saate 

täpsemalt lugeda peatükist „Basaalinsuliin“, lk 41.

Sellelt kuvalt kõigile basaalinsuliini manustamise suvanditele juurde 

pääsemiseks peate olema seadistanud eelseadistatud ajutise basaalkoguse. 

Eelseadistatud ajutiste basaalkoguste seadistamise kohta täpsema teabe 

saamiseks lugege lõiku „Eelseadistatud ajutised basaalkogused“, lk 51.

Olekuriba
Olekuriba kuvatakse avakuva ülaservas, et saaksite kiiresti süsteemi olekut kontrollida. 
Olekuribal on alljärgnevas tabelis kirjeldatud ikoonid ja kellaaeg. Olekukuvade kohta 
täpsema teabe saamiseks vaadake lõiku „Olekukuvad“, lk 33.

Ikoon Ikooni nimetus Ikooni tähendus

Patarei Pumba patarei tühjenemise tase. Ikooni värvus ja täidetus 

näitavad patarei olekut. Kui patarei on täis, on ikoon 

roheline. Patarei tühjenemisel ikoon muutub, nagu 

joonisel kujutatud. Patareide kohta täpsema teabe 

saamiseks lugege lõiku „Patareid“, lk 23.
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Ikoon Ikooni nimetus Ikooni tähendus

Connection Ühenduse ikoon on roheline        , kui sensorifunktsioon 

on sisse lülitatud ja saatja on pumbaga ühenduses. 

Ühenduse ikoon on hall       , kui sensorifunktsioon on 

sisse lülitatud, ent saatja ei ole pumbaga ühendatud või 

ühendus on katkenud. 'Sensorifunktsiooni kohta täpsema 

teabe saamiseks lugege lõiku „Pideva glükoositaseme 

jälgimise kasutamine“, lk 151.

Lennurežiim Kuvatakse siis, kui lennurežiim on sisse lülitatud, 

ühenduse ikooni asemel. Kui lennurežiim on sisse 

lülitatud, ei saa pump teistelt seadmetelt juhtmevabalt 

andmeid. Pump ei saa ka teistele seadmetele 

juhtmevabalt teavet edastada. Lennurežiimi kasutamise 

kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku 

„Lennurežiim“, lk 137.

Reservuaar Näitab ligikaudset insuliinikogust reservuaaris. Ikooni 

värvus ja täidetus näitavad reservuaari olekut. Kui 

reservuaar on täis, on ikoon roheline. Insuliini kasutamise 

käigus ikoon tühjeneb ja ikooni värv muutub, nagu on 

näidatud alljärgneval joonisel. Reservuaari kohta täpsema 

teabe saamiseks lugege lõiku „Reservuaar ja 

infusioonikomplekt“, lk 95.

Audio Helirežiim, mida kasutate: ainult vibratsioon , , ainult

heli või vibratsioon ja heli . Heliseadete kohta 

täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Helisuvandid“,

lk 138.
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Ikoon Ikooni nimetus Ikooni tähendus

Kalibreerimine Ligikaudne aeg sensori järgmise kalibreerimiseni. 

Kuvatakse ainult siis, kui sensorifunktsioon on sisse 

lülitatud. Ikooni värvus ja täidetus näitavad olekut. Kui 

sensor on täielikult kalibreeritud, on ikoon roheline. 

Järgmise sensori kalibreerimise aja lähenedes ikoon 

tühjeneb ja ikooni värv muutub, nagu on näidatud 

alljärgneval joonisel. Sensori kalibreerimise kohta täpsema 

teabe saamiseks lugege lõiku „Sensori kalibreerimine“, lk 

184.

Kalibreerimise ikoonil  on kolm punkti, kui:

• sensor käivitub;

• uus kalibreerimine ei ole pärast kalibreerimise

tagasilükkamise teate kuvamist veel alanud.

Kui sensori järgmise kalibreerimise aeg ei ole teada, 

kuvatakse kalibreerimise ikoonil küsimärk        .

Sensori 
kasutusaeg

Sensori allesjäänud kasutusaeg päevades. Kuvatakse 

ainult siis, kui sensorifunktsioon on sisse lülitatud. Ikooni 

värvus ja täitetase näitavad olekut. Kui sisestate uue 

sensori, on ikoon roheline. Sensori kasutamise käigus 

ikoon tühjeneb. Kui sensori kasutusaega on alles alla 24 

tunni, muutub ikoon kollaseks. Kui sensori kasutusaega 

on alles alla 12 tunni, muutub ikoon punaseks.

Kui sensori allesjäänud kasutusaeg päevades ei ole 

teada, kuvatakse sensori kasutusaja ikoon

küsimärgiga .

32 2. peatükk



Ikoon Ikooni nimetus Ikooni tähendus

Blokeeritud 
režiim

Näitab, et pump on blokeeritud režiimil ja teatud 

funktsioonide kasutamine on piiratud. Hooldajad, näiteks 

väikese lapse vanemad võivad kasutada blokeeritud 

režiimi pumba tähtsatele seadetele juurdepääsu 

piiramiseks. Blokeeritud režiimi kohta täpsema teabe 

saamiseks lugege lõiku „Blokeeritud režiim“, lk 139.

Ajutine 

võrguühendus

Kuvatakse, kui olete ajutiselt ühendatud 

eemalasuva üleslaadimisseadmega.

Olekukuvad
Olekukuvadel kuvatakse teave teie pumba kohta, saadud teated, teie valitud 
seaded ja sensor, kui seda kasutate. Olekukuvasid kirjeldatakse järgmises tabelis:

Olekukuva  Kuvatav teave

Teated Viimase 24 tunni alarmide, häirete ja meeldetuletuste loetelu. 

Konkreetse alarmi, häire või meeldetuletuse kohta täpsema teabe 

saamiseks valige see loetelust. Alarmide ja häirete kohta täpsema teabe 

saamiseks lugege peatükki „Alarmid, häired ja teated“.

Oleku 
kokkuvõte

Oleku andmete kokkuvõte, sh teave viimase booluse, viimase vere 

glükoositaseme mõõtmise tulemus, kasutatav basaalkogus, 

reservuaari tühjenemine ja pumba patarei tühjenemine. Sensori 

kasutamise korral kuvatakse ekraanil ka järgmise kalibreerimise aeg ja 

funktsiooni SmartGuard olek.

Pump Üksikasjalik ülevaade teie pumba olekust, muu hulgas andmed selle 

kohta, kas pump on spetsiifilisel režiimil, reservuaari tühjenemise ja 

patarei tühjenemise kohta, pumba seerianumber ja teised pumba 

andmed.

Sensor Sensori olekukuva saab kasutada ainult siis, kui sensorifunktsioon on 

sisse lülitatud. Sensori olekukuval on näha, kas on aktiveeritud mõni 

häire hääletuks tegemise suvand. Vaadata saab ka kalibreerimiste 

olekut, sensori kasutusaega, ISIG-d ja saatja aku andmeid, saatja 

seerianumbrit ja versiooni ning funktsiooni SmartGuard olekut.
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Olekukuva     Kuvatav teave

Seadete 

ülevaade

Sellel kuval on toodud kõigi pumba seadete loetelu. Seaded on 

paigutatud samas järjekorras, nagu need pumba menüüs kuvatakse. 

Näiteks booluse seaded kuvatakse insuliiniseadete lõigus ja ekraani 

heleduse seaded funktsioonide lõigus.

Olekukuvade vaatamine

1. Minge avakuvale.

2. Valige avakuva ülaservas kuvatav olekuriba.

17:00

Bolus Basal

6.1mmol/L

Active Insulin 1.0 U

BG

Kuvatakse olekukuva.

3. Valige olekukuva, mida soovite vaadata. Tutvuge erinevate olekukuvade
kirjeldustega selle lõigu alguses toodud tabeliga.

Menüükuva kasutamine
Menüükuva kaudu pääsete süsteemi mitmesuguste omaduste ja funktsioonide 
juurde. Menüükuva kuvamiseks vajutage   .
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Menüükuval on järgmised suvandid:

Valik Funktsioon

Suspend Delivery 
(Peata 
manustamine)

Peatab basaal- ja boolusinsuliini manustamise.

Audio Options 
(Helisuvandid)

Saabuvate teadete heli-, vibratsiooni- ja helitugevuse võimaluste 

seadistamine.

History (Ajalugu) Juurdepääs kokkuvõtte, päeva ajaloo ja alarmide ajaloo kuvadele. 

Sensori kasutamise korral saate kasutada ka SG ülevaate ja ISIG 

ajaloo kuvasid.

Reservoir & Tubing 
(Reservuaar ja 
kateeter)

Alustage reservuaari ja infusioonikomplekti vahetamise protsessi.

Insulin Settings 
(Insuliiniseaded) 

Seadistage ja muutke insuliini manustamise suvandeid, sh basaal- 

ja boolusmanustamise seadeid.

Sensor Settings 
(Sensori seaded) 

Seadistage soovi korral kasutatava glükoositaseme jälgimise 

seadme seaded.

Event Markers 
(Sündmuste 
markerid)

Salvestage teave erinevate sündmuste, näiteks sportimise, vere 

glükoositaseme näitude, tarbitud süsivesikute või insuliinisüstide 

kohta. Kui kasutate sensorit, võib glükoositaseme näitusid kasutada 

kalibreerimiseks.
Reminders 
(Meeldetuletused)

Seadistage meeldetuletused, mis aitavad teil süsteemi jälgida ja 

diabeeti hallata. Võite luua ka isiklike sündmuste meeldetuletusi.

Utilities 
(Funktsioonid)

Seadistage ja hallake süsteemi omadusi ja funktsioone.
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Scroll bar
Kerimisriba asub ekraani paremas servas, nagu joonisel kujutatud. See 
kuvatakse ainult siis, kui kogu teave ei mahu ekraanile ära. Vajutage ekraanil 
üles ja alla liikumiseks     või     .

kerimisriba

Toiterežiimid
Pump on sellise ehitusega, mis võimaldab säästa patareisid, kui pumba kuvasid 
aktiivselt ei kasutata.

Režiim Pumba käitumine

Ärkvel-
režiim 

Pumba ekraan on sisse lülitatud. Kui te ei kasuta aktiivselt mõnda teist kuva, 

kuvatakse avakuva.

Pumba säästu- või unerežiimilt äratamiseks vajutage  mistahes nupule. Pump 

on pärast unerežiimil olekut lukus. Pumba lukust avamiseks vaadake lõiku 

„Pumba lukust avamine“, lk 28.

Säästu-
režiim

Kõik pumba funktsioonid töötavad, ent ekraan kustub patarei säästmiseks. 

Ekraani säästurežiimile lülitumise aja seadistamiseks muutke tagantvalgustuse 

seadeid. Täiendava teabe saamiseks lugege lõiku „Kuvamissuvandid“, lk 141. Kui 

pumba säästurežiimil oleku ajal vajutatakse mistahes nupule, naaseb pump 

viimati kuvatud kuvale.
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Režiim Pumba käitumine

Unerežiim Kui ühelegi nupule ei vajutata, lülitub pump umbes kaks minutit pärast 

säästurežiimile lülitumist unerežiimile. Unerežiimile lülitumisel pump 

lukustub. Mistahes nupu vajutamise korral naaseb pump avakuvale.

NB!  Mõnikord naaseb pump juhul, kui peate mõne 
operatsiooni sooritama, viimati kuvatud kuvale. See hõlmab 
käivitamise seadeid, reservuaari täitmist, kateetri täitmist, 
kanüüli täitmist ja mistahes kuva, millel on ootel mõni 
toiming.

Pumba unerežiimile panemiseks vajutage menüü nuppu (Menu)        ja 

hoidke nuppu umbes kaks sekundit all.

Pumba eemaldamise korral
Mõnikord võite soovida pumba eemaldada. Kui peate pumba eemaldama ja hoiule 
panema, toimige võimaluse korral järgmiselt:
• kirjutage üles enda basaalkogused ja kasutage funktsiooni Save Settings

(Salvesta seaded); Lugege täpsema teabe saamiseks lõiku „Seadete 
salvestamine“, lk 142.

• Eemaldage patarei. Lugege täpsema teabe saamiseks lõiku „Pumba 
hoiulepanek“, lk 244.

Ärge unustage, et teie organism vajab ka pärast pumba hoiulepanekut 
insuliini.

Pidage nõu arstiga ja otsustage, missugust alternatiivset meetodit hakkate insuliini 
manustamiseks kasutama. Kui eemaldate pumba maksimaalselt üheks tunniks, ei 
pruugi insuliini manustamise režiimi korrigeerimine vajalik olla. Kui eemaldate 
pumba kauemaks kui üheks tunniks, peate insuliini manustama insuliini mõnel teisel 
viisil, mille arst on näidustanud.
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Basaalinsuliin
Basaalinsuliin on „taustainsuliin“, mida vajate vere glükoositaseme nii päeval kui 
öösel, kui te ei söö, vajalikul tasemel hoidmiseks. Basaalinsuliin moodustab umbes 
poole teie päevasest insuliinivajadusest. Pump jäljendab pankrease tööd, varustades 
teid ööpäevaringselt pidevalt insuliiniga.

Basaalinsuliini manustatakse basaalmustri järgi. Järgmistes lõikudes kirjeldatakse 
basaalmustreid ja teisi basaalseadeid.

Basaalkogus
Teie basaalkogus on konkreetne basaalinsuliini kogus, millega pump teid pidevalt 
varustab. Mõned inimesed kasutavad kogu aeg sama basaalkogust, teised vajavad 
aga erinevatel kellaaegadel erinevaid basaalkoguseid.

Teie basaalkogused vastavad ühele või mitmele basaalmustrile. Iga basaalmuster 
hõlmab 24 tundi. basaalmustrite kohta üksikasjaliku teabe saamiseks lugege lõiku 
„Basaalmustrid“,lk 43.

 Basaalinsuliin 41
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Basaalinsuliini seaded
Järgmises tabelis kirjeldatakse teie basaalinsuliini manustamise seadeid.

Seade Mida see tähendab Mida see teeb

Basal Pattern 
(Basaalmuster)

Ühe või mitme 

basaalkoguse komplekt, 

mis hõlmavad 24 tundi.

Määrab teile ööpäeva jooksul tunnis 

manustatava insuliini koguse. Võimaldab 

teil basaalkogust vajaduse järgi muuta. 

Seadistada saab kuni kaheksa 

basaalmustrit. Basaalmustrite seadistamist 

kirjeldatakse täpsemalt lõigus „Uue 

basaalmustri lisamine“, lk 44. 

Basaalmustri kasutamise alustamist 

kirjeldatakse lõigus „Basaalmustrite 

vahetamine“, lk 48.

Temp Basal 
(Ajutine 
basaalkogus)

Basaalkogus, mida 

kasutate lühialaliselt 

plaanipärase 

basaalkoguse asemel.

Võimaldab teil basaalkogust ajutiselt

konkreetseks määratud perioodiks muuta. 

Ajutise basaalkoguse kasutamise 

alustamist kirjeldatakse lõigus „Ajutise 

basaalkoguse kasutamise alustamine“, lk 50.

Preset Basal 
(Eelseadistatud 
basaalkogus)

Ajutine basaalkogus, 

mille saab eelnevalt

seadistada.

Võimaldab teil seadistada ja salvestada

ajutised, lühiajaliselt kasutatavad basaal-

kogused, näiteks juhuks, kui olete haige 

või tavapärasest rohkem või vähem 

aktiivne. Eelseadistatud ajutise basaal-

koguse kohta saate täpsemat lugeda 

lõigust „Eelseadistatud ajutised 

basaalkogused“, lk 51. 

Eelseadistatud ajutise basaalkoguse 

kasutamise alustamise kohta saate luge-

da lõigust „Eelseadistatud ajutise basaal-

koguse kasutamise alustamine“,  lk 53.

Max Basal Rate 
(Maksimaalne 
basaalkogus)

Maksimaalne 

basaalinsuliini kogus, 

mille pump võib 

tunnis manustada.

Ohutusmeede maksimaalse tunnis

manustatava basaalinsuliini koguse

piiramiseks. Maksimaalse baaskoguse 

seadistamise kohta saate täpsemalt lugeda 

lõigust „Maksimaalne basaalkogus“, lk 43.
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Maksimaalne basaalkogus
Maksimaalse basaalkogusega piiratakse tunnis manustatavat basaalinsuliini kogust 
teie seadistatud maksimumkoguse põhjal. Maksimaalsest basaalkogusest suuremat 
basaalkogust, ajutist basaalkogust ega eelseadistatud ajutist basaalkogust ei saa 
valida. Maksimaalse basaalkoguse saab seadistada vahemikus 0–35 ühikut tunnis. 
Seadistage maksimaalne basaalkogus  arsti näidustuste kohaselt.

NB!  Kui seadistate maksimaalse basaalkoguse pärast basaalmustrite või 
eelseadistatud ajutiste basaalkoguste seadistamist, ei saa valida 
olemasolevatest basaalkogustest väiksemat maksimaalset basaalkogust. 
Seda funktsiooni ei saa kasutada tavalise boolusmanustamise ajal.

Maksimaalse basaalkoguse seadistamiseks:

1. Avage kuva Max Basal/Bolus (Maksimaalne basaalkogus /boolus).

Menu > Insulin Settings > Max Basal/Bolus

2. Valige maksimaalse ühes tunnis manustatavate basaalinsuliini ühikute arvu

määramiseks „Max Basal“.

Kuna maksimaalse basaalkoguse seade määrab teie basaalinsuliini piirmäära,

kuvatakse iga kord, kui väärtuse muutmiseks kuvale sisenete, hoiatus. Väärtuse

seadistamise jätkamiseks valige „Continue“ (Jätka).

3. Valige maksimaalse basaalkoguse kuval maksimaalse tunnis manustatavate
ühikute arvu seadistamiseks „Max Basal“ (Maksimaalne basaalkogus).

4. Valige „Save“ (Salvesta).

Basaalmustrid
Teie basaalmustritest sõltub teile ööpäevas manustatava basaalinsuliini kogus. Kuna 
basaalinsuliini vajadus võib varieeruda, saate seadistada kuni kaheksa basaalmustrit. 
Näiteks võite kasutada tööpäevadel ühte basaalmustrit ja nädalavahetustel teist.
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Basaalmuster koosneb 1–48 basaalkogusest, mille seadistate 24-tunnise perioodi 
jaoks. Kui vajate terve päeva jooksul vaid ühte basaalkogust, võite seadistada 24-
tunniseks perioodiks ühe basaalkoguse. Kui vajate enda insuliinivajaduse 
rahuldamiseks ööpäeva jooksul erinevaid basaalkoguseid, võite seadistada mitu 
erinevat erineva manustamise algus- ja lõpuajaga  basaalkogust.

Alljärgnevas näites on toodud üks basaalmuster, mis koosneb kolmest kolmeks 
erinevaks ajaperioodiks seadistatud basaalkogusest.

00:00 6:00 12:00 18:00 24:00

00:00 – 8:00
8:00 – 18:00

18:00 – 24:00

24 tundi

1.000

0.500

Ü
hi

ku
t t

un
ni

s 
(U

/h
r)

0.650 U/hr
0.900 ühikut 0.900 ühikut 

Arst otsustab, missugused kogused teile sobivad.

NB! Kui olete basaalmustrid juba seadistanud ja soovite ühelt 
basaalmustrilt teisele üle minna, vaadake lõiku „Basaalmustritevahetamine“, 
lk 48.

Uue basaalmustri lisamine
Selle protseduuri all kirjeldatakse, kuidas lisada uus basaalmuster.

Uue basaalmustri lisamine:

1. Avage basaalmustri seadistamise kuva.

Menu > Insulin Settings > Basal Pattern Setup
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Avaneb basaalmustri seadistamise kuva. Teie aktiivne basaalmuster on 
tähistatud linnukesega ja välja on toodud 24 tunni jooksul manustatav 
kogus, nagu allpool kujutatud.

2. Kui seadistate basaalmustrit esimest korda, on ühiku kogus 0,0. Valige „Basal

1“ ja liikuge edasi 5. etapi juurde.

Kui te ei seadista basaalmustrit esimest korda, liikuge uue basaalmustri

lisamiseks edasi järgmise etapi juurde.

3. Uue basaalmustri lisamiseks valige „Add New“ (Lisa uus).

Kuvatakse kuva „Select Name“ (Vali nimi).

NB!  Kasutada saab mustreid Workday (tööpäev), Day Off (vaba päev) 
ja Sick Day (haiguspäev), nii saate basaalmustri nime kokku viia 
vastavate päevade insuliinivajadusega.

4. Valige basaalmuster, mille soovite seadistada. Kuvatakse valitud mustri
muutmise kuva. Järgmises näites on kujutatud kuva „Edit Workday“ (Muuda
tööpäeva).
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Ettevaatust! Seadke basaalkogus alati ühikutena tunnis. Insuliini 
manustatakse ühikutena tunnis ja seda ei saa reguleerida 
lühematele ajaperioodidele. Näiteks kui seadistate 30-minutiliseks 
perioodiks basaalkoguseks 0,025 ühikut tunnis, võib see 
tähendada, et vastaval 30-minutilisel perioodil ei manustata üldse 
insuliini.

Kasutage basaalkoguse seadistamisel minimaalse perioodina ühte 
tundi.

5. Basaalmustri jaoks ühe pideva 24-tunnise basaalkoguse loomiseks
jätkake selle etapiga. Uue basaalmustri jaoks mitme basaalkoguse
loomiseks liikuge edasi 6. sammu juurde.

a. 24 tunni jooksul manustatava koguse määramiseks jätke lõpuajaks 24:00.
Esimese ajasegmendi algusaeg peab alati olema 00:00.

b. Seadke kogus ühikutena tunnis.

c. Liikuge edasi 7. etapi juurde.

6. Uue basaalmustri jaoks mitme erineva basaalkoguse loomiseks sisestage
korraga üks basaalkogus, nagu järgmistes etappides kirjeldatud:

a. Seadistage esimese basaalkoguse manustamise lõpuaeg ja kogus.
Seadistage basaalkogused 30-minutilise sammuga.
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Kui valite lõpuajaks mõne teise aja kui 24:00, kuvatakse teise basaal-
koguse seadistamise kuva.

Järgmise koguse algusaeg on alati sama, mis eelmise koguse lõpuaeg.

NB!  Kui peate seadistatud kogust muutma, vajutage     ja kerige 
üles koguse juurde, mida soovite muuta. Muutke lõpuaega või 
kogust nii, nagu soovite.

Pange tähele, et kui vajutate    või      , kui väli on valitud (vilgub), 
saate vastava välja väätust muuta. Kui ükski väli ei ole valitud, siis 
vajutades     või      võimaldab teil basaalkoguste loetelus alla või 
üles kerida.

b. Jätkake vajaduse järgi erinevate ajaperioodide jaoks koguste seadistamist.
Viimase koguse lõpuaeg peab olema 24:00, nagu alltoodud näitel
kujutatud.

7. Kui olete basaalmustri seadistamise lõpetanud, valige „Done“ (Valmis). (Valik

„Done“ kuvatakse ainult siis, kui basaalmustri viimane lõpuaeg on 24:00).

Kuvatakse kuva, millel saate basaalmustri üle vaadata. Kui peate midagi

muutma, vajutage eelmisele kuvale naasmiseks nupule      .

8. Valige „Save“ (Salvesta).
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Basaalmustri aktiveerimiseks lugege lõiku „Basaalmustrite vahetamine“,lk 48.

Basaalmustri muutmine, kopeerimine ja kustutamine 

Basaalmustri muutmine, kopeerimine ja kustutamine:

1. Avage basaalmustri seadistamise kuva.

Menu > Insulin Settings > Basal Pattern Setup

Basaalmustri seadistamise kuval kuvatakse kõik teie olemasolevad

basaalmustrid.

2. Valige basaalmuster, mida soovite muuta, kopeerida või kustutada.

3. Valige „Options“ (Suvandid).

4. Toimige ühel viisil järgmistest:

• Valige basaalmustri ühe või mitme basaalkoguse lõpuaja või koguse
muutmiseks „Edit“ (Muuda).

• Valige basaalkoguse andmete valitud basaalmustrist uude basaalmustrisse
kopeerimiseks „Copy“ (Kopeeri). Kuva „Select Name“ (Vali nimi) ilmumisel
võite valida loetelust suvalise kasutamata nime. Kasutage uue basaalmustri
vajaduse järgi muutmiseks funktsiooni „Edit“ (Muuda).

• Valige valitud basaalmustri kustutamiseks „Delete“ (Kustuta). Aktiivset
basaalmustrit ei saa kustutada.

Basaalmustrite vahetamine
Kui valite uue basaalmustri, hakkab teie pump basaalinsuliini manustama valitud 

basaalmustri järgi.

Teise basaalmustri valimine:

1. Avage basaalmustrite kuva.

Home screen > Basal > Basal Patterns

Basaalmustrite kuval kuvatakse basaalmustrid, mille olete seadistanud.

Aktiivne basaalmuster on tähistatud linnukesega.

2. Valige basaalmuster, mille soovite käivitada.

Basaalinsuliini kuval kuvatakse valitud basaalmustri andmed.

3. Mustri käivitamiseks valige „Begin“ (Alusta).
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Ajutised basaalkogused
Funktsioonid Temp Basal (Ajutine basaalkogus ja Preset Temp (Eelseadistatud 
ajutine basaalkogus võimaldavad seadistada ajutised basaalkogused vere 
glükoositaseme haldamiseks lühiajaliste tegevuste ajal ja tingimustes, mille korral on 
vaja tavapärasest erinevat basaalkogust, näiteks haiguse või füüsilise liikuvuse 
muutumise korral. Basaalinsuliini kogust saab kohe muuta teatud ajaperioodiks (30 
minutit kuni 24 tundi seadistatud maksimaalse basaalkoguseni.

Ajutistest basaalkogustest
Ajutine basaalkogus tühistab ajutiselt kõik teised programmeeritud basaalkogused. 

Pärast ajutise basaalkoguse manustamise lõppu või ajutise basaalkoguse tühistamist 

jätkub programmeeritud basaalmustri manustamine.

Funktsioon Temp Basal (Ajutine basaalkogus võimaldab ajutise basaalkoguse 
seadistada ja kohe selle manustamise käivitada. Funktsioon „Preset Temp“ võimaldab 
teil enne teadaolevaid tulevasi olukordi ajutise basaalkoguse eelseadistada. Ajutise 
basaalkoguse saab määrata ja seda kasutada protsendina tavapärasest basaalmustrist 
või konkreetse basaalkogusena, mida on kirjeldatud alljärgnevas tabelis.

Ajutise basaalkoguse tüüp: Toimimine:

Protsent Ajutise basaalkoguse kasutamise perioodil manustatakse 

teatud protsent teie aktiivses basaalmustris programmee-

ritud basaalkogustest. Kui seadistatud basaalkogus on 

väiksem kui 1 ühik tunnis, ümardatakse ajutine basaal-

kogus järgmise 0,025 ühikuni, ja kui seadistatud basaal-

kogus on suurem kui 1 ühik tunnis, järgmise 0,05 ühikuni.

Ajutiseks basaalkoguseks saab seadistada 0–200% 

(kahekordne kogus) teie plaanipärasest basaalkogusest. 

Protsendiline kogus põhineb suurimal ajutise basaal-

koguse manustamise perioodiks seadistatud basaal-

kogusel ja piirdub teie maksimaalse basaalkogusega.

Kogus Ajutise basaalkoguse manustamise perioodil manusta-

takse fikseeritud basaalinsuliini ühikute arv tunnis. 

Kogus on piiratud maksimaalse basaalkogusega.

Funktsiooni „Temp Basal“ kasutamiseks lugege lõiku „Ajutise basaalkoguse 
manustamise alustamine“, lk 50. Funktsiooni „Preset Temp Basal“ kasutamiseks 
lugege lõiku „Eelseadistatud ajutised basaalkogused“, lk 51.
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Ajutise basaalkoguse käivitamine
Kui hakkate ajutist basaalkogust kasutama, asendub teie basaalkogus määratud 

perioodiks ajutise basaalkogusega. Perioodi lõpus hakatakse teile automaatselt 

taas aktiivse basaalmustri järgi insuliini manustama.

Ajutise basaalkoguse manustamise alustamine:

1. Avage ajutise basaalkoguse kuva.

Home screen > Basal > Temp Basal

2. „Duration“ („Kestus“) vilgub ekraanil. Valige soovitud ajutise basaalkoguse
manustamise perioodi pikkus (Duration). Perioodi pikkuseks saab seadistada
15-minutilise intervalliga 30 minutit kuni 24 tundi.

3. Vajutage „Next“ („Edasi“).

4. Tüüp läheb vaikimisi üle protsendiks (Percent). Valige protsendi (Percent) ja
koguse (Rate) vahel liikumiseks „Type“ (Tüüp).
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5. Toimige olenevalt valitud tüübist järgmiselt:

• Sisestage protsent:

• Sisestage basaalkogus veendudes, et te ei ületa maksimaalset
basaalkogust:

6. Soovi korral valige ajutise basaalkoguse seadete kontrollimiseks
„Review“ (Ülevaade).

7. Valige ajutise basaalkoguse manustamise alustamiseks „Begin“ (Alusta).

Ajutist basaalkogust manustatakse seadistatud perioodi vältel. Ajutise

basaalkoguse manustamise ajal kuvatakse valik „Basal“ (Basaalinsuliin) avakuval

järgmiselt: „Basal (T)“. Kui ajutise basaalkoguse manustamine lõpeb, hakatakse

automaatselt taas programmeeritud basaalkogust manustama.

NB!  Kui teil on vaja ajutine basaalkogus tühistada, valige avakuvalt 
„Basal (T)“ (Basaalinsuliin (T)), seejärel valige „Cancel Temp 
Basal“ (Tühista ajutine basaalkogus).

Ajutuste basaalkoguste eelseadistamine
Funktsioon „Preset Temp“ (Ajutise basaalkoguse eelseadistamine) võimaldab 

seadistada basaalkoguseid korduvate lühiajaliste olukordade jaoks, mille korral 

vajate ajutiselt tavapärasest erinevat basaalkogust.
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Eelseadistatud ajutise basaalkoguse konkreetse olukorraga kokku viimiseks saate kasu-
tada nelja nime: „High Activity“ (Suur aktiivsus), „Moderate Activity“ (Mõõdukas aktiiv-
sus), „Low Activity“ (Vähene aktiivsus) ja „Sick“ (Haige). Lisaks saab kasutada veel nelja 
eelseadistatud basaalkogust, mis on mõeldud muude olukordade jaoks (Temp 1 kuni 
Temp 4).

Eelseadistatud ajutiste basaalkoguste seadistamine ja haldamine

Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas eelseadistatud ajutist basaalkogust seadistada, muuta, 
ümber nimetada või kustutada. Eelseadistatud ajutise basaalkoguse kasutamise alusta-
mise kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Eelseadistatudajutise basaalkoguse 
kasutamise alustamine“, lk 53.

Eelseadistatud ajutise basaalkoguse seadistamine:
1. Avage eelseadistatud ajutise basaalkoguse seadistamise kuva.

Menu > Insulin Settings > Preset Temp Setup

2. Valige „Add New“ (Lisa uus).

3. Valige eelseadistatavale ajutisele basaalkogusele nimi (Temp 1“ (Ajutine 1), „High
Activity“ (Suur aktiivsus), „Moderate Activity“ (Mõõdukas aktiivsus), „Low
Activity“ (Vähene aktiivsus) või „Sick“ (Haige)).

4. Tüüp läheb vaikimisi üle protsendiks (Percent). Valige protsendi („Percent“) ja koguse
(„Rate“) vahel liikumiseks „Type“ („Tüüp“).

5. Kui kasutate protsenti, sisestage protsent, mida soovite kasutada. Kui kasutate
kogust, sisestage kogus ühikute arvuna tunnis. Maksimaalsest basaalkogusest
suuremat kogust ei saa sisestada.

6. Valige periood (Duration) (15-minutilise sammuga 30 minutist 24 tunnini), mille
vältel soovite eelseadistatud ajutist basaalkogust aktiivsena hoida.

7. Valige „Save“ (Salvesta).

Eelseadistatud ajutise basaalkoguse muutmine, ümber nimetamine või 
kustutamine:
1. Avage eelseadistatud ajutise basaalkoguse seadistamise kuva.

Menu > Insulin Settings > Preset Temp Setup

2. Valige soovitud eelseadistatud ajutine basaalkogus.

NB!  Kasutuses olevat eelseadistatud ajutist basaalkogust ei saa valida.

3. Toimige ühel viisil järgmistest:
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• Valige eelseadistatud ajutise basaalkoguse tüübi (protsent või kogus),
protsendi või koguse väärtuse ja kestuse muutmiseks „Edit“ (Muuda).

• Valige eelseadistatud ajutisele basaalkogusele uue nime andmiseks
„Rename“ (Nimeta ümber). Kuva „Select Name“ (Vali nimi) ilmumisel võite
valida loetelust suvalise kasutamata nime.

• Vajutage eelseadistatud ajutise basaalkoguse kustutamiseks
„Delete“ (Kustuta).

Eelseadistatud ajutise basaalkoguse käivitamine

Enne eelseadistatud ajutise basaalkoguse funktsiooni kasutamist peate 
seadistama eelseadistatud ajutised basaalkogused. Täiendava teabe saamiseks 
lugege lõiku „Eelseadistatud ajutised basaalkogused“, lk 51.

Eelseadistatud ajutise basaalkoguse manustamise alustamine:

1. Avage eelseadistatud ajutise basaalkoguse kuva (Preset Temp). Valik „Preset
Temp“ kuvatakse ainult juhul, kui olete seadistanud eelseadistatud ajutised

basaalkogused.

Avakuva > Basal > Preset Temp

Kuval „Preset Temp“ (Eelseadistatud ajutised basaalkogused) kuvatakse teie

seadistatud eelseadistatud ajutised basaalkogused, nende protsendid või

kogused.

NB!  Protsendi alusel arvutatud eelseadistatud ajutine basaalkogus 
võib teie aktiivsest olenevalt basaalmustrist olla suurem kui teie 
maksimaalne basaalkogus. Kuna maksimaalsest basaalkogusest 
suuremat eelseadistatud ajutist basaalkogust ei saa kasutada, 
kuvatakse need kogused loetelus, ent need ei ole kasutatavad.
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2. Valige eelseadistatud ajutine basaalkogus, mida soovite kasutada, ja valige
„Begin“ (Alusta).

Eelseadistatud ajutist basaalkogust manustatakse seadistatud perioodi jooksul. 
Eelseadistatud ajutise basaalkoguse manustamise ajal kuvatakse valik 
„Basal“ (Basaalinsuliin) avakuval järgmiselt: „Basal (T)“. Kui eelseadistatud ajutise 
basaalkoguse manustamine lõpeb, hakatakse automaatselt taas 
programmeeritud basaalkogust manustama.

Ajutise basaalkoguse või eelseadistatud ajutise basaalkoguse 

tühistamine
Ajutise basaalkoguse või eelseadistatud ajutise basaalkoguse kasutamise saab igal 

ajal tühistada. Kui seda teete, käivitub automaatselt taas teie plaanipärane 

basaalmuster.

Ajutise basaalkoguse tühistamine:
1. Avage basaalinsuliini kuva.

Avakuva > Basal (T)

Ajutise basaalkoguse kuval (Temp Basal) kuvatakse nimi (ainult

eelseadistatud ajutise basaalkoguse korral), aktiivne basaalkogus, määratud

kestus ja allesjäänud aeg.

2. Valige ajutise basaalkoguse tühistamiseks „Cancel“ (Tühista).

Basaalinsuliini andmete kuvamine
Järgmises tabelis kirjeldatakse, kuidas saate oma basaalkoguseid ja -mustreid 
vaadata.

54 3. peatükk



Kui soovite teha järgmist: Tegutsege järgmiselt:

Enda aktiivse 

basaalkoguse vaatamine

Avage basaalinsuliini kuva (Basal):

Avakuva > Basal

Aktiivne basaalmuster ja basaalkogus kuvatakse kuva 

„Basal“ ülaosas.

Aktiivse basaalkoguse vaatamiseks valige avakuval olekuriba 

ja valige seejärel „Quick Status“ (Oleku kokkuvõte).

Enda basaalmustrite 
vaatamine

Avage basaalmustrite kuva „Basal Patterns“:

Avakuva > Basal > Basal Patterns

Basaalmustrite kuval (Basal patterns) kuvatakse basaalmustrid, 

mille olete salvestanud, ja iga basaalmustriga 24 tunni jooksul 

manustatav insuliinikogus. Aktiivne basaalmuster on 

tähistatud linnukesega.

Mustri eraldiseisvate basaalkoguste vaatamiseks valige 

soovitud basaalmuster.
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Insuliinivoo peatamine ja taaskäivitamine
Kui soovite igasuguse aktiivse basaal- ja boolusinsuliini manustamise peatada, 
kasutage valikut „Suspend Delivery“ (Peata manustamine). Insuliinimanustamise 
peatamise korral edastab pump olenevalt valitud heliseadetest helisignaali, 
vibreerib või teeb mõlemat. See meeldetuletus kordub 15-minutilise intervalliga, et 
teile meelde tuletada,  et insuliini ei manustata.

NB!  Esimene meeldetuletus antakse 15 minutit pärast pumba kuva 
aegumist. Kui vajutate pumba „äratamiseks“ mistahes nupule, ei anta 
meeldetuletust enne, kui 15 minutit pärast pumba kuva uuesti aegumist. 
Ekraani aegumise seadete muutmiseks lugege lõiku „Kuvamissuvandid“, lk 
141.

Basaalinsuliini manustamise jätkamiseks kasutage valikut „Resume“ (Jätka). Kui 
kasutate valikut „Resume“ (Jätka), alustab pump teie programmeeritud basaalmustri 
alusel insuliini manustamist, ent ei alusta ühtki varem programmeeritud 
boolusmanustamist.

NB! Kui soovite boolusmanustamise peatada basaalmanustamist 
peatamata, lugege lõiku „Boolusmanustamise peatamine“, lk 91.

HOIATUS:  Kontrollige insuliini manustamise jätkamisel alati pumba 
päeva ajalugu, et teha kindlaks, kui palju insuliini on manustatud.  
Vajaduse korral programmeerige uus boolus või täitke kanüül. Pooleli 
jäänud booluse manustamine või kanüüli täitmine ei käivitu 
manustamise jätkamisel uuesti. Kui te insuliini manustamist ei jätka, 
võib see põhjustada hüperglükeemiat või ketoatsidoosi.

HOIATUS:  Ärge jääge helisignaale või vibratsioone kasutades lootma 
ainult helisignaali või vibratsiooniga saabuvatele teadetele. Need 
teated ei pruugi pumba kõlari või vibratsiooniseadme rikete korral 
plaanipäraselt saabuda. Teate saamata jäämise korral võite 
manustada liiga palju või liiga vähe insuliini. See esineb kõige 
sagedamini funktsiooni Easy Bolus kasutamise korral või kui teie 
pump on režiimil Manual Suspend.

Palun pöörduge abi saamiseks tootja kohaliku esindaja poole.
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Insuliini manustamise täielik peatamine:

1. Avage manustamise peatamise kuva.

Menu > Suspend Delivery

Kuvatakse kinnitusteade.

2. Valige pumba töö seiskamiseks ja insuliini manustamise täielikuks

peatamiseks „Yes“ (Jah).

Avakuval on näha, et insuliini manustamine on peatatud. Pumba

funktsioonid on insuliini manustamise jätkamiseni piiratud.

Basaalinsuliini manustamise jätkamine:

1. Kui insuliini manustamine on peatatud, avage avakuva.

2. Valige „Resume“ (Jätka).

Kuvatakse kinnitusteade.

3. Basaalinsuliini manustamise jätkamiseks valige „Yes“ (Jah). Kui ajutise
basaalkoguse manustamine (Temp Basal) oli pumba peatamise ajal
aktiveeritud, jätkub see juhul, kui manustamiseks seadistatud periood ei ole
veel lõppenud.

NB!  Kui vajate endiselt boolust, mille manustamine jäi manustamise 
peatamisel pooleli, kontrollige päeva ajaloost, mitu booluse ühikut 
on manustatud ja missugune oli kavandatud booluse kogus. Siis 
saate vajaduse järgi uue booluse koguse seadistada. Lugege päeva 
ajaloo kuva (Daily History) kasutamise kohta lõigust „Daily History“,lk 
121.
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Boolusinsuliin
Boolusinsuliin on insuliinikogus, mis manustatakse vere glükoositaseme ootuspärase 
tõusu neutraliseerimiseks, näiteks pärast eine või suupiste söömist. Boolust saab 
kasutada kõrge vere glükoositaseme näidu korrigeerimiseks.

Booluse manustamine
Olenevalt insuliinivajadusest saab kasutada erinevat tüüpi booluseid. Booluse 
manustamiseks saab kasutada ka erinevaid meetodeid. Rääkige neist võimalustest 
arstiga ja selgitage välja, missugune variant sobib teile  kõige paremini.

Booluste tüübid
Alljärgnevas tabelis on antud erinevatest booluste tüüpidest üldine ülevaade.

Tüüp Kuidas see toimib? Millal seda kasutada?

Tavaline Annab ühe 

kiiretoimelise 

annuse insuliini.

See on tavaline booluse tüüp, mida võite 

kasutada pärast söömist või kõrge vere 

glükoositaseme korrigeerimiseks.

Tavalise booluse funktsiooni kasutamise 

kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku 

„Tavaline boolus“, lk 76.
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Tüüp Kuidas see toimib? Millal seda kasutada?

Pikendatud 
(Square 
Wave) 
boolus

Üks boolus manustatakse 

ühtlaselt pikema perioodi

(30 minutit kuni 8 tundi) 

jooksul

Pikendatud boolust võib kasutada:

• kui teie seedeprotsess on gastropareesi või

suure rasvasisaldusega toidu söömise tõttu

aeglasem;

• kui sööte pikema perioodi jooksul suupisteid;

• kui tavaline boolus langetab teie vere

glükoositaset liiga kiiresti.

Pikendatud booluse funktsiooni kasutamise 

kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku 

„Pikendatud (Square Wave) boolus“, lk79.

Kombi-
neeritud 
(Dual 
Wave) 
boolus

Kohe manustatakse 

tavaline boolus ja 

seejärel pikendatud 

(Square Wave) boolus.

Kombineeritud (Dual Wave) boolust võib 
kasutada:

• kui sööte toitu, mis on nii suure süsivesiku- kui

rasvasisaldusega, et see võib seedimisprotsessi

pikendada;

• kui manustate koos toiduboolusega kõrgema

vere glükoositaseme tõttu ka

korrigeerimisbooluse.

Kombineeritud (Dual Wave) booluse funktsiooni 

kasutamise kohta täpsema teabe saamiseks 

lugege lõiku „Kombineeritud (Dual Wave) boolus“, 

lk 82.

Booluse tüüpide näide
Alljärgnevas näites on näidatud, kuidas erinevad boolusetüübid toimivad.

TundiTundi
0 1 2 3

Tundi
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lii
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Tavaline boolus (N)

0 1 2 3 0 1 2 3

Boolus teatud 
perioodi jooksul 

Boolus
kohe

Boolus
kohe

Pikendatud (S) boolus Kombineeritud (D) 
boolus

Boolus teatud 
perioodi jooksul
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Booluse manustamise suvandid
Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse erinevaid booluse manustamise viise.

Manustamise 

meetod

Booluse tüüp Kuidas see toimib?

Funktsioon Bolus 

Wizard

Tavaline boolus, 

pikendatud (Square 

Wave) boolus, 

kombineeritud (Dual 

Wave) boolus

Peate sisestama glükomeetri näidu, süsi-

vesikute koguse, mille plaanite manustada, 

või mõlemad. Funktsioon Bolus Wizard 

arvutab teie individuaalsete seadete alusel 

hinnangulise booluse koguse.

Funktsiooni Bolus Wizard kasutamise kohta 

lugege lõigust „Funktsioon Bolus Wizard“,. lk 

67.

Selleks, et manustada

• funktsiooniga Bolus Wizard tavaline

boolus, lugege lõiku „Funktsiooniga Bolus 

Wizard tavalise booluse manustamine“, lk 

77;

• funktsiooniga Bolus Wizard pikendatud

(Square Wave) boolus, lugege lõiku

„Funktsiooniga Bolus Wizard pikendatud 

(Square Wave) booluse manustamine“, lk 80;

• funktsiooniga Bolus Wizard kombinee-

ritud (Dual Wave) boolus, lugege lõiku 

„Funktsiooniga Bolus Wizard kombineeritud 

(Dual Wave) booluse manustamine“, lk 83.
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Manustamise 

meetod

Booluse tüüp Kuidas see toimib?

Manuaalne Tavaline boolus, 

pikendatud boolus, 

kombineeritud boolus

Tehke ise arvutused ja sisestage 

booluse kogus manuaalselt.

Et manustada

• tavaline boolus, lugege lõiku „Manuaalse 

boolusena tavalise booluse manustamine“, 

lk 78;

• pikendatud Square Wave) boolus, lugege

lõiku „Manuaalse boolusena pikendatud 

(Square Wave) booluse manustamine“, lk 

82;

• kombineeritud (Dual Wave) boolus,

lugege lõiku „Manuaalse boolusena 

kombineeritud (Dual Wave) booluse 

manustamine“, lk 84.

Eelseadistatud 
boolus

Tavaline boolus, 

pikendatud

boolus, kombineeritud 

boolus

Valite varem korduvate olukordade jaoks 

määratud spetsiifiliste booluse seadete seast.

Funktsiooni Preset Bolus (Eelseadistatud 

boolus) kohta saate lugeda lõigust 

„Eelseadistatud boolus“, lk 88.

Funktsioon Easy 
Bolus (Lihtne 
boolus)

Tavaline boolus Pärast funktsiooni Easy Boolus (Lihtne boolus) 

seadistamist vajutage tavalise booluse manus-

tamiseks nupule        , kui pump on unerežiimil.

Kaugjuhitav 

boolus 

(Remote Bolus) 

teie ühilduvast 

glükomeetrist 

Ascensia

Tavaline boolus või 

mistahes teie pumbal 

eelseadistatud boolus.

Funktsiooni Easy Bolus (Lihtne boolus kasu-

tamise kohta täpsema teabe saamiseks lugege 

lõiku „Funktsioon Easy Bolus (Lihtne boolus), lk 

85.

Funktsiooni Remote Bolus (Kaugjuhitav boolus 

ühilduval glükomeetril Ascensia kasutamise 

kohta täpsema teabe saamiseks lugege 

glükomeetri kasutusjuhendit.

Funktsiooni Remote Bolus pumbal kasutamist 

kirjeldatakse lõigus „Funktsiooni Remote Bolus 

(Kaugjuhitav boolus) seadistamine“, lk 112
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Booluse seaded
Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse mõningaid booluse seadeid, mille muutmine 
võib olla vajalik enne, kui kasutate oma booluse suvandeid. Valige teile sobivad 
seaded koos arstiga.

NB!  Kui soovite kasutada funktsiooni Bolus Wizard, peate seadistama 
mõned täiendavad seaded. Neid kirjeldatakse lõigus „Funktsioon Bolus 
Wizard“,  lk 67.

Seade Mida see tähendab? Seade funktsioon

Max Bolus Maksimaalne 

boolusinsuliini kogus 

(ühikutes), mille teie 

pump võib ühe 

booluskorrana 

manustada.

Ohutusmeede, mis piirab summaarse 

boolusinsuliini koguse, mille ühe boolus-

ena manustamise saate programmeerida.

Maksimaalse booluse koguse seadista-

mise kohta täpsema teabe saamiseks 

lugege lõiku „Maksimaalne boolus“, lk 66

Bolus Increment Booluse samm. Insuliini 

kogus (ühikutes), mille 

võrra üks nupuvajutus 

booluse kogust selle 

korrigeerimisel suurendab 

või vähendab. Funktsioon 

Bolus Wizard kasu-tab 

sammu ka booluse 

summaarse koguse ja 

korrigeerimiskoguste 

kuvamiseks. See seade ei 

ole kasutatav funktsioonis 

Easy Bolus (Lihtne boolus).

Võimaldab määrata sammu suuruse teie 

tavaliste booluse koguste järgi.

Booluse sammu kohta täpsema teabe 

saamises lugege lõiku „Booluse 

manustamise samm“ ,lk 66.

Bolus Speed Booluse kiirus. Pumba 

boolusinsuliini 

manustamise kiirus.

Võimaldab seada boolusinsuliini manus-

tamise kiiruseks standardse (Standard) või 

kiire (Quick) kiiruse.

Booluse manustamise kiiruse seadistamise 

kohta täpsema teabe saamiseks lugege 

lõiku „Booluse manustamise kiirus“, lk 67.
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Maksimaalne boolus
Maksimaalne boolus piirab ühe boolusena manustatava insuliinikoguse. Pump ei 
võimalda manustata seadistatud maksimaalsest kogusest suuremat ühekordset 
boolusinsuliini kogust. Maksimaalse booluse saab seadistada vahemikus 0–75 ühikut. 
Seadistage maksimaalne boolus arsti näidustuste järgi.

Kui seadistate maksimaalse booluse pärast eelseadistatud booluse koguste 
seadistamist, ei saa valida eelseadistatud kogusest väiksemat maksimaalset boolust.

Maksimaalse booluse seadistamine:

1. Avage kuva Max Basal/Bolus (Maksimaalne basaalkogus /boolus).

Menu > Insulin Settings > Max Basal/Bolus

2. Valige „Max Bolus“ (Maksimaalne boolus).

3. Kuna maksimaalse booluse seade määrab teie boolusinsuliini piirmäära,
kuvatakse iga kord, kui väärtuse muutmiseks kuvale sisenete, hoiatus.
Maksimaalse booluse kuvale edasi liikumiseks valige „Continue“ (Jätka).

4. Valige maksimaalne boolus (Max Bolus) ja seadistage maksimaalne
insuliiniühikute arv, mille teie pump võib ühe boolusena manustada.

5. Valige „Save“ (Salvesta).

Boolusmanustamise samm
Boolusmanustamise sammu seade määrab ühikute arvu, mille võrra kogus kuvadel 
Bolus Wizard, Manual Bolus (manuaalne boolus) ja Preset Bolus (eelseadistatud 
boolus) booluse kogust reguleerides ühe nupuvajutusega suureneb või väheneb. 
Sammuks saab olenevalt tavalisest booluse kogusest valida 0,1 ühikut, 0,05 ühikut 
või 0,025 ühikut.

NB!  Funktsioonis Easy Bolus (Lihtne boolus) kasutatakse igale nupuvajutu-
sele võrduva insuliiniühikute arvu määramiseks seadet Step Size (sammu 
suurus). Lugege täpsema teabe saamiseks lõiku „Funktsiooni EasyBolus 
(Lihtne boolus) seadistamine“, lk 86.

Boolusmanustamise sammu seadistamine:

1. Avage boolusmanustamise sammu kuva.

Menu > Insulin Settings > Bolus Increment
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2. Valige soovitud sammusuuruse seadistamiseks „Increment“ (Samm).

3. Valige „Save“ (Salvesta).

Boolusmanustamise kiirus
Boolusmanustamise kiirus määrab pumba boolusinsuliini manustamise kiiruse. 
Seadistada saab standardse kiiruse (Standard“, 1,5 ühikut minutis) või kiire kiiruse 
(Quick“, 15 ühikut minutis).

Boolusmanustamise kiiruse seadistamine:

1. Avage boolusmanustamise kiiruse (Bolus Speed) kuva.

Menu > Insulin Settings > Bolus Speed

2. Valige „Standard“ (Standardne) või „Quick“ (Kiire).

3. Valige „Save“ (Salvesta).

Funktsioon Bolus Wizard
Funktsioon Bolus Wizard arvutab teie individuaalsete Bolus Wizardi seadete abil 
sisestatud vere glükoositaseme väärtuste ja tarbitud süsivesikute koguse alusel 
hinnangulise booluse koguse. Töötage koos arstiga välja oma isiklikud seaded, 
näiteks süsivesikute või asenduste suhtarv, insuliinitundlikkus, vere glükoositaseme 
sihtväärtuste vahemik ja aktiivse insuliini aeg.

NB! Kui te ei tea, kuidas süsivesikuid lugeda, minge enne 
funktsiooni Bolus Wizard kasutamist arsti vastuvõtule.

Kui olete funktsiooni Bolus Wizard seadistanud, saate seda kasutada toidubooluse, 
korrigeerimisbooluse või toidu- ja korrigeerimisbooluse arvutamiseks ja 
manustamiseks tavalise boolusena (vt „Funktsiooniga Bolus Wizard tavalise booluse 
manustamine“, lk 77), pikendatud (Square Wave) boolusena (vt „Funktsiooniga Bolus 
Wizard pikendatud (Square Wave) booluse manustamine“, lk 80) või kombineeritud 
(Dual Wave) boolusena (vt „Funktsiooniga Bolus Wizard kombineeritud (Dual Wave) 
booluse manustamine“, lk 83).
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HOIATUS:  Reageerige funktsiooni Bolus Wizard kasutamise korral 
kohe igasugusele pumba ekraanil kuvatavale teabele, kuni booluse 
manustamine on alanud. Ärge manustage funktsiooni Bolus Wizard 
soovitatud boolusekogust, kui vere glükoositaseme mõõtmisest on 
möödunud üle 12 minuti. Soovitatud boolusekogus põhines vere 
glükoositasemele, mis ei ole enam ajakohane. Soovitatud 
boolusekoguse manustamisel võite saada insuliini üleannuse.  
Booluse arvutamisel ebaõige vere glükoositaseme väärtuse 
kasutamisega kaasneb hüpoglükeemia ja hüperglükeemia oht.  
Booluse vale arvutamise korral võite annustada liiga suure koguse 
insuliini kuni teie maksimaalse booluse koguse seadeni, mis võib olla 
kuni 75 ühikut.

Järgmistes lõikudes kirjeldatakse funktsiooni Bolus Wizard seadistamist. Iga booluse 
tüübi manustamise juhised on toodud eraldi lõikudes.

Bolus Wizardi seadete selgitus
Kui lülitate funktsiooni Bolus Wizard esmakordselt sisse, juhib pump teid läbi 

järgmiste seadete sisestamise. Küsige arstilt oma näidustatud seadeid ja pidage alati 

arstiga nõu ka enne seadete muutmist. Seadistamise protseduuri kirjeldus algab lk 69.

Seade Funktsioon

Carb Ratio 

(Süsivesikute 

suhtarv) Exchange 

Ratio (Asenduste 

suhtarv)

Kasutatakse toidubooluse arvutamisel.

• Kui loete süsivesikuid (carbs): süsivesikute kogus 

grammides, mille katab üks ühik insuliini.

• Kui loete asendusi (exchanges): insuliiniühikute arv, mida 

vajate ühe süsivesikuühiku katmiseks. 

Insulin Sensitivity 

Factor (Insuliini-

tundlikkuse faktor)

Kasutatakse korrigeerimisbooluse koguse arvutamiseks.

Teie insuliinitundlikkus näitab, kui suures ulatuses üks 

ühik insuliini teie vere glükoositaset langetab.
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Seade Funktsioon

BG Target (Vere 
glükoositaseme 
sihtväärtus)

Active Insulin Time 
(Aktiivse insuliini aeg)

Selle Bolus Wizardi funktsiooniga arvutatakse teie vere 

glükoositaseme sihtväärtuste vahemiku alusel teie hinnanguline 

boolus. Seadistatud alumine ja ülemine piirmäär on väärtused, 

milleni teie vere glükoositaset korrigeeritakse. Vahemiku asemel 

ühe sihtväärtuse kasutamiseks seadistage maksimaal-seks (High) 

ja minimaalseks (Low) väärtuseks sama väärtus.

Kui teie vere glükoositase on maksimaalsest sihtväärtusest 

kõrgem, arvutatakse korrigeerimisannus. Kui teie vere 

glükoositase on minimaalsest sihtväärtusest madalam, 

arvutatakse negatiivse korrigeerimise määr ja see lahutatakse 

teie toiduboolusest.

Aktiivne insuliin on boolusinsuliin, mis on teie pumbaga 

manustatud ja mis avaldab veel teie vere glükoositaset 

avaldavat mõju. Aktiivse insuliini aeg on periood, mille vältel 

seda boolusinsuliini kogust jälgitakse aktiivse insuliinina.

Töötage koos arstiga välja aktiivse insuliini aeg, mis vastab 

insuliini tüübile, mida kasutate, ja teie füsioloogilisele insuliini 

imendumise kiirusele kõige paremini.

Kui soovite täpsemalt teada, kuidas funktsioon Bolus Wizard teie 

aktiivse insuliini kogust kasutab, lugege lõiku „Aktiivne insuliin“, lk 
74.

Funktsiooni Bolus Wizard seadistamine
Enne funktsiooni Bolus Wizard booluse arvutamiseks kasutamist peate funktsiooni 

sisse lülitama ja sisestama enda Bolus Wizardi seaded.

Funktsiooni Bolus Wizard seadistamine:

1. Avage Bolus Wizardi seadistamise kuva.

Menu > Insulin Settings > Bolus Wizard Setup

Avatakse Bolus Wizardi seadistamise kuva. Bolus Wizard on välja

lülitatud.
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2. Valige funktsiooni sisse lülitamiseks „Bolus Wizard“.

Kui lülitate funktsiooni Bolus Wizard sisse esimest korda, kuvab teie
pump teabe seadete kohta, mille peate sisestama.

Veenduge, et teil on vajalikud väärtused olemas, ja valige jätkamiseks „Next“ (Edasi).

NB!  Pump kuvab isiklike seadete sisestamise käigus iga seade 
kohta teavet. Kui olete selgituse läbi lugenud, klõpsake 
jätkamiseks „Next“ (Edasi).

3. Kui kuvatakse kuva „Edit Carb Ratio“ (Muuda süsivesikute suhtarvu), sisestage
enda süsivesikute suhtarv. Süsivesikute suhtarvu seadistamisel kasutage
ühikuna grammi ühiku kohta (g/U). Asenduste suhtarvu seadistamisel kasutage
ühikuna ühikuid asenduse kohta (U/exch). Erinevate ajasegmentide abil saab
seadistada kuni kaheksa süsivesikute suhtarvu. Ajasegmendid peavad katma
24-tunnise perioodi.
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NB!  Pump kasutab vaikimisi süsivesikute ühikuna gramme. Kui soovite 
kasutada süsivesikute ühikuna asendusi (exchanges), lugege lõiku 
„Süsivesikute ühik“, lk 141.

Kui teie suhtarvu väärtus jääb vahemikust 5–50 grammi ühiku kohta või 0,3 
kuni 3 ühikut vahetuse kohta välja, kuvatakse teade, millega palutakse teil 
seadistus kinnitada.

4. Kui kuvatakse kuva „Edit Sensitivity“ (Muuda tundlikkust), sisestage enda

insuliinitundlikkuse faktor. Erinevate ajasegmentide abil saab seadistada kuni
kaheksa insuliinitundlikkuse faktorit. Ajasegmendid peavad katma 24-tunnise
perioodi.

Kui väärtus jääb vahemikust 1,1–5,6 mmol/l välja, kuvatakse teade, millega 
palutakse teil seadistus kinnitada.

5. Kui kuvatakse „Edit BG Target“ (Muuda vere glükoositaseme sihtväärtust),
sisestage enda Bolus Wizardi vere glükoositaseme sihtväärtuste vahemik.
Erinevate ajasegmentide abil saab seadistada kuni kaheksa erinevat vere
glükoositaseme sihtväärtuste vahemikku. Ajasegmendid peavad katma 24-
tunnise perioodi.

Kui vere glükoositaseme sihtväärtuste vahemik jääb vahemikust 5,0–7,8 
mmol/l välja, kuvatakse teade, millega palutakse teil seadistus kinnitada.

6. Kui kuvatakse kuva „Active Insuline Time“ (Aktiivse insuliini aeg), sisestage
aktiivse insuliini aeg.
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7. Valige „Save“ (Salvesta).

Kuvatakse teade, milles teatatakse, et Bolus Wizardi seadistamine on lõppenud.

Nüüd saate funktsiooni Bolus Wizard abil arvutada booluse koguse.

Bolus Wizardi seadete muutmine
Selles lõigus kirjeldatakse, kuidas pärast funktsiooni Bolus Wizard seadistamist 

sisestatud isiklikke seadeid muuta. Neid seadeid saab kasutada siis, kui funktsioon 

Bolus Wizard on sisse lülitatud.

Süsivesikute või asenduste suhtarvu muutmine

Saate muuta süsivesikute suhtarvu või asenduste suhtarvu olenevalt sellest, 
kas kasutate süsivesikute ühikuna gramme või asendusi. Süsivesikute 
suhtarvu ja asenduste suhtarvu seadeid saate muuta ainult siis, kui 
funktsioon Bolus Wizard on sisse lülitatud.

NB!  Pump kasutab vaikimisi süsivesikute ühikuna gramme. Kui soovite 
kasutada süsivesikute ühikuna asendusi (exchanges), lugege lõiku 
„Süsivesikute ühik“, lk 141.

Süsivesikute või asenduste suhtarvu muutmine:

1. Avage olenevalt sellest, mida kasutate süsivesikute ühikuna, kuva „Carb

Ratio“ (Süsivesikute suhtarv) või kuva „Exchange Ratio“ (Asenduste suhtarv).

Menu > Insulin Settings > Bolus Wizard Setup > Carb Ratio

või

Menu > Insulin Settings > Bolus Wizard Setup > Exchange Ratio

2. Valige „Edit“ (Muuda).

3. Valige algusaja (Start time), lõpuaja (End time) ja suhtarvu (Ratio) muutmiseks
soovitud süsivesikute või asenduste suhtarv. Erinevate ajasegmentide abil
saab seadistada kuni kaheksa erinevat süsivesikute või asenduste suhtarvu.
Ajasegmendid peavad katma 24-tunnise perioodi.
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Kui seadistate väärtuse, mis jääb tavapärasest vahemikust (5–50 grammi ühiku 
kohta või 0,3–3 ühikut asenduse kohta) välja, kuvatakse teade, millega palutakse 
teil seadistus kinnitada.

4. Kui olete muudatused teinud, valige „Save“ (Salvesta).

Insuliinitundlikkuse faktori muutmine
Insuliinitundlikkuse faktorit saab seadistada ainult siis, kui funktsioon Bolus Wizard 
on sisse lülitatud.

Insuliinitundlikkuse faktori muutmine:

1. Avage tundlikkuse kuva (Sensitivity).
Menu > Insulin Settings > Bolus Wizard Setup > Insulin Sensitivity Factor

2. Valige „Edit“ (Muuda).

3. Valige algusaja (Start time), lõpuaja (End time) ja suhtarvu (Ratio) muutmiseks
soovitud tundlikkuse faktor. Erinevate ajasegmentide abil saab seadistada kuni
kaheksa insuliinitundlikkuse kogust. Ajasegmendid peavad katma 24-tunnise
perioodi.
Kui väärtus jääb vahemikust 1,1–5,6 mmol/l välja, kuvatakse teade, millega
palutakse teil seadistus kinnitada.

4. Kui olete muudatused teinud, valige „Save“ („Salvesta“).
Funktsiooni Bolus Wizard vere glükoositaseme sihtväärtuse muutmine

Teie sihtvahemik saab jääda vahemikku 3,3–13,9 mmol/l. Bolus Wizardi vere 
glükoositaseme sihtväärtust saab seadistada ainult siis, kui funktsioon Bolus 
Wizard on sisse lülitatud.

Funktsiooni Bolus Wizard vere glükoositaseme sihtväärtuse muutmine:
1. Avage vere glükoositaseme sihtväärtuse kuva (BG Target).

Menu > Insulin Settings > Bolus Wizard Setup > BG Target

2. Valige „Edit“ (Muuda).

3. Valige algusaja (Start time), lõpuaja (End time) ja vere glükoositaseme minimaal-
se (Lo) ja maksimaalse (Hi) sihtväärtuse seadistamiseks vere glükoositaseme siht-
väärtus. Maksimaalne väärtus ei saa olla väiksem minimaalsest väärtusest. Erine-
vate ajasegmentide abil saab seadistada kuni kaheksa erinevat väärtust. Ajaseg-
mendid peavad katma 24-tunnise perioodi.
Kui vere glükoositaseme sihtväärtus jääb vahemikust 5,0–7,8 mmol/l välja,
kuvatakse teade, millega palutakse teil seadistus kinnitada.

4. Kui olete muudatused teinud, valige „Save“ (Salvesta).

■
Boolusinsuliin

 Boolusinsuliin 73



Aktiivse insuliini aja muutmine

Aktiivse insuliini aja seade teatab pumbale, missugust aktiivse insuliini aega 
kasutada booluse hindamisel mahalahutatava aktiivse insuliini koguse arvutamiseks. 
Arst määrab teile kõige paremini sobiva aktiivse insuliini aja.

Aktiivse insuliini aja muutmine:

1. Avage aktiivse insuliini aja kuva (Active Insulin Time).

Menu > Insulin Settings > Bolus Wizard Setup > Active Insulin Time

2. Valige „Duration“ (Kestus), seejärel muutke aktiivse insuliini aega (tundides) 15-
minutilise sammuga.

3. Valige „Save“ (Salvesta).

Funktsiooni Bolus Wizard välja lülitamine
Saate funktsiooni Bolus Wizard igal ajal välja lülitada. Seadistatud Bolus Wizardi 

seaded jäävad pumpa alles. Kui funktsioon Bolus Wizard on välja lülitatud, ei kuvata 

menüüs „Bolus Menu“ (Booluse menüü) varianti Bolus Wizard ja te ei saa Bolus 

Wizardi seadete all süsivesikute suhtarvu, insuliinitundlikkuse faktori ega vere 

glükoositaseme sihtväärtuste seadeid muuta.

Funktsiooni Bolus Wizard välja lülitamine:

1. Avage Bolus Wizardi seadistamise kuva.

Menu > Insulin Settings > Bolus Wizard Setup

2. Valige funktsiooni välja lülitamiseks „Bolus Wizard“.

Aktiivne insuliin
Aktiivne insuliin on boolusinsuliin, mis on juba teile manustatud ja millel on veel 

vere glükoositaset langetav toime. Pump otsustab aktiivse insuliini aja seadete abil, 

kas teie organismis on veel varem manustatud boolustest jäänud aktiivset insuliini. 

See võib aidata vältida vere kõrge glükoositaseme liigsest korrigeerimisest tingitud 

hüpoglükeemia.

Avakuval kuvatakse aktiivse insuliini kogus konkreetsel ajahetkel ja see näit hõlmab 
ainult teile juba manustatud boolusinsuliini.
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Funktsiooni Bolus Wizard kasutamisel otsustab Bolus Wizardi kalkulaator aktiivse 
insuliini väärtuse alusel, kas aktiivse insuliini kogust on vaja korrigeerida. Aktiivse 
insuliini korrigeerimise arvutamise käigus võetakse arvesse nii juba manustatud 
boolusinsuliini kogust (avakuval kuvatav kogus) kui ka aktiivse pikendatud (Square 
Wave) boolusega manustatavat insuliinikogust.

HOIATUS:  Ärge arvutage teatud aja jooksul pärast insuliini süstla või 
peniga manuaalselt süstimiseks boolust funktsiooniga Bolus Wizard. 
Aktiivne insuliinikogus ei hõlma manuaalseid süste. Seetõttu võib 
funktsioon Bolus Wizard soovitada teil manustada rohkem insuliini, 
kui vajate. Insuliini üleliigne manustamine võib põhjustada 
hüpoglükeemia. Küsige arstilt, kui kaua peate pärast insuliini 
manuaalselt süstimist ootama enne, kui võite taas funktsiooni Bolus 
Wizard abil usaldusväärselt aktiivse insuliini koguse arvutada.

Funktsiooni Bolus Wizard hoiatused
Kui kasutate funktsiooni Bolus Wizard, võidakse mõnikord ekraanil kuvada 

järgmised hoiatused:

Hoiatus: Mida see tähendab: Mida teha:

High BG 
(Kõrge VG)

Teie glükomeetri näit on üle

13,9 mmol/l.
• Kontrollige, kas süsteemis on

sulustusi.

• Kontrollige ketoonide taset.

• Kaaluge insuliini süstimist.

• Jälgige enda vere glükoositaset.

Low BG 
(Madal VG)

Teie glükomeetri näit on alla

3,9 mmol/l.

Ravige madalat vere glükoosi-

taset. Ärge manustage boolust 

enne, kui vere glükoositase on 

taas normaalne.
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Hoiatus: Mida see tähendab: Mida teha:

Max Bolus 
exceeded 
(Maksimaalse 
booluse kogus 
ületatud)

Sisestatud booluse kogus on 

seadistatud maksimaalsest 

booluse kogusest suurem.

Kontrollige booluse kogust. 

Valige tühistamiseks „No“ (Ei) või 

jätkamiseks „Yes“ (Jah). Kui valite 

„Yes“, vähendatakse sisestatud 

booluse kogust maksimaalse 

booluse koguseni.

Kui saate maksimaalse booluse 

ületamise hoiatust regulaarselt, 

teatage sellest arstile ja ta 

korrigeerib teie pumba seadeid.

HOIATUS:  Reageerige kõrge vere glükoositaseme, madala vere 
glükoositaseme ja maksimaalse booluse ületamise hoiatustele 
kohe.  Kui te ei reageeri häirele 12 minuti jooksul pärast selle 
saamist, ärge kasutage soovitatud boolusekogust. Soovitatud 
boolusekogus arvutati vere glükoositaseme põhjal, mis ei ole 
enam ajakohane.  Soovitatud boolusekoguse manustamise 
korral võite saada insuliini üleannuse. Booluse arvutamisel vale 
vere glükoositaseme väärtuse kasutamisega kaasneb 
hüpoglükeemia ja hüperglükeemia oht.  Booluse vale 
arvutamise korral võite annustada liiga suure koguse insuliini 
kuni teie maksimaalse booluse koguseni, mis võib olla kuni 75 
ühikut.

Tavaline boolus
Tavaline boolus annab ühe kiire annuse insuliini. Tavalist boolust kasutatakse pärast 
söömist või kõrge vere glükoositaseme korrigeerimiseks.

Tavalise booluse manustamise ajal ei saa kasutada reservuaari ja kateetri, insuliini 
seadete ega sensori seadete menüüsuvandeid.

NB!  Pump võimaldab teil pikendatud (Square Wave) booluse või 
kombineeritud (Dual Wave) booluse pikendatud booluse osa 
manustamise ajal manustada ka tavalise booluse.
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Funktsiooniga Bolus Wizard tavalise booluse manustamine 

Funktsiooniga Bolus Wizard tavalise booluse manustamine:

1. Korrigeerimisbooluse või korrigeerimisega toidubooluse manustamisel mõõtke
glükomeetriga enda vere glükoositaset. Kui manustate ainult toidubooluse, jätke
see etapp vahele.

2. Avage Bolus Wizardi kuva.

Avakuva > Bolus > Bolus Wizard

Bolus Wizardi kuval kuvatakse teie praegune vere glükoositase (kui see on

mõõdetud) ja eelmiste booluste insuliini kogus, mis on veel aktiivne. Aktiivse

insuliini kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Aktiivne insuliin“, lk 74.

Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Teave teie ühilduva glükomeetri Ascensia 

kohta“, lk 111

NB! Võtke arvesse, et kui teil on funktsioon Bolus Wizard enne 
glükomeetri näidu pumpa saatmist juba avatud, peate näidu 
ilmumiseks funktsiooni Bolus Wizard sulgema ja uuesti avama.

3. Kui te ei kasuta juhtmevabalt ühendatud ühilduvat glükomeetrit Ascensia,
valige enda glükomeetri näidu manuaalselt sisestamiseks „BG“.

NB!  Kui te ei sisesta vere glükoositaseme väärtust, kuvatakse 
ekraanil vere glükoositaseme väärtuse kohal kolm punkti.

4. Toidubooluse korral valige eine süsivesikute sisalduse sisestamiseks Carbs
(Süsivesikud). Kui kasutate korrigeerimisboolust ja ei ole söönud, jätke
süsivesikute väärtuseks „0“.

5. Arvutatud boolus kuvatakse väljal „Bolus“ (Boolus).
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Kui soovite boolusekogust muuta, valige „Bolus“ (Boolus) ja tehke soovitud 
muudatused. Boolusekoguse muutmise korral kuvatakse uue boolusekoguse 
kõrval sõna „Modified“ (Muudetud).

6. Valige booluse andmete vaatamiseks „Next“ (Edasi).

Kuvatakse teie boolusekogus.

NB!  Kui muutsite eelmises etapis booluse kogust, kuvatakse real 
„Bolus Calculated“ (Arvutatud boolus) esialgne booluse kogus, real 
„Modification“ (Muudatus) boolusele lisatud või sellest lahutatud 
kogus ja real „Bolus“ (Boolus) tegelik booluse kogus.

7. Booluse manustamise alustamiseks valige „Deliver Bolus“ (Manusta boolus).

Booluse käivitumisel kõlab helisignaal või pump vibreerib ja ekraanil kuvatakse
vastav teade. Avakuval kuvatakse manustamise ajal booluse kogus. Booluse
manustamise lõppedes kõlab helisignaal või pump hakkab vibreerima.

Funktsiooniga Manual Bolus tavalise booluse manustamine
Järgmises lõigus kirjeldatakse funktsiooniga Manual Bolus (Manuaalne boolus) 

tavalise booluse manustamist.

Funktsiooniga Manual Bolus tavalise booluse manustamine:

1. Avage kuva „Manual Bolus“ (Manuaalne boolus).
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Home screen > Bolus > Manual Bolus

NB!  Kui funktsioon Bolus Wizard on välja lülitatud, kuvatakse 
valiku „Bolus“ (Boolus) valimisel manuaalse booluse kuva.

Manuaalse booluse kuval kuvatakse teie praegune vere glükoositase (kui see on 
mõõdetud) ja eelmiste booluste insuliini kogus, mis on veel aktiivne. Aktiivse 
insuliini kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Aktiivne insuliin“, lk 74

2. Manustatava boolusekoguse määramiseks (ühikutes) valige „Bolus“ (Boolus).

3. Booluse manustamise alustamiseks valige „Deliver Bolus“ (Manusta boolus).

Booluse käivitumisel kõlab helisignaal või pump vibreerib ja ekraanil kuvatakse

vastav teade. Avakuval kuvatakse manustamise ajal booluse kogus. Booluse

manustamise lõppedes kõlab helisignaal või pump hakkab vibreerima.

Pikendatud (Square Wave) boolus
Pikendatud (Square Wave) boolus manustab booluse ühtlaselt teatud 
perioodi jooksul (30 minutit kuni  8 tundi).

Funktsiooni Bolus Wizard kasutamise korral saab pikendatud boolust kasutada 
ainult tõusnud vere glükoositaseme langetamiseks korrigeerimata toidubooluse 
manustamise korral. Pikendatud boolust ei saa kasutada ainult korrigeerimisbooluse 
ega koos toiduboolusega manustatava korrigeerimisbooluse manustamisel.

Pikendatud boolus võib olla kasulik järgmistes olukordades:
• kui teie seedeprotsess on gastropareesi või suure rasvasisaldusega toidu

söömise tõttu aeglasem;

• kui sööte pikema perioodi jooksul suupisteid;

• kui tavaline boolus langetab teie vere glükoositaset liiga kiiresti.
Kuna pikendatud booluse kasutamise korral manustatakse insuliini teatud perioodi
jooksul, on insuliin tõenäolisemalt kättesaadav, kui seda vajate.
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NB!  Pikendatud booluse manustamise ajal ei saa järgmisi funktsioone 
kasutada:

• muuta maksimaalse booluse või aktiivse insuliini aja seadeid;

• välja lülitada või manustada kombineeritud või pikendatud booluseid;

• välja lülitada funktsiooni Bolus Wizard;

• täita kanüüli;

• tagasi kerida pumpa;

• teha enesetesti;

• kasutada menüüd „Manage Settings“ (Muuda seadeid).

Kõik teised funktsioonid on pikendatud booluse manustamise ajal kasutatavad.

Pikendatud (Square Wave) booluse sisse ja välja lülitamine
Pikendatud booluse manustamise võimalust saab kasutada ainult siis, kui 

funktsioon  Square Wave (Pikendatud boolus) on sisse lülitatud.

Funktsiooni Square Wave (Pikendatud boolus) sisse ja välja lülitamine:

1. Avage kuva „Dual/Square“ (Kombineeritud/pikendatud boolus).

Menu > Insulin Settings > Dual/Square Wave

2. Valige funktsiooni sisse või välja lülitamiseks „Square Wave“ (Pikendatud boolus).

3. Valige „Save“ (Salvesta).

Funktsiooniga Bolus Wizard pikendatud (Square Wave) booluse 

manustamine
Pikendatud booluse manustamise võimalust saab funktsioonis Bolus Wizard kasutada 

ainult siis, kui funktsioon  Square Wave (Pikendatud boolus) on sisse lülitatud. Ka 

süsivesikute väärtus (Carbs) peab olema sisestatud.

Funktsiooniga Bolus Wizard pikendatud (Square Wave) booluse manustamine:

1. Avage Bolus Wizardi kuva.

Avakuva > Bolus > Bolus Wizard

Bolus Wizardi kuval kuvatakse teie praegune vere glükoositase (kui see on
mõõdetud) ja eelmiste booluste insuliini kogus, mis on veel aktiivne. Aktiivse insuliini
kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Aktiivne insuliin“, lk 74. Täpsema teabe
saamiseks lugege lõiku „Teave teie ühilduva glükomeetri Ascensia kohta“, lk 111.
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NB! Võtke arvesse, et kui teil on funktsioon Bolus Wizard enne 
glükomeetri näidu pumpa saatmist juba avatud, peate näidu 
ilmumiseks funktsiooni Bolus Wizard sulgema ja uuesti avama.

2. Kui te ei kasuta juhtmevabalt ühendatud ühilduvat glükomeetrit Ascensia,
valige enda glükomeetri näidu manuaalselt sisestamiseks „BG“.

NB!  Kui te ei sisesta glükomeetri näitu, kuvatakse ekraanil selle 
asemel kolm punkti.

3. Valige toidu süsivesikusisalduse sisestamiseks „Carbs“ (Süsivesikud).

4. Vaadake üle väljal „Bolus“ (Boolus) toodud arvutatud boolusekogus. Kui soovite
boolusekogust muuta, valige „Bolus“ (Boolus) ja tehke soovitud muudatused.
Võtke arvesse, et pikendatud boolust ei saa manustada, kui
korrigeerimisbooluse kogus on välja arvutatud.

NB!  Boolusekoguse muutmise korral kuvatakse uue 
boolusekoguse kõrval sõna „Modified“ („Muudetud“).

5. Valige booluse andmete vaatamiseks „Next“ (Edasi).

6. Valige „Square“ (Pikendatud).

Kuvatakse Bolus Wizardi kuva, kus on esitatud teie booluste kogused.

7. Booluse manustamise perioodi muutmiseks valige „Duration“ (Kestus). Perioodi
pikkuseks saab seada 15-minutilise intervalliga 30 minutit kuni 8 tundi.

8. Booluse manustamise alustamiseks valige „Deliver Bolus“ („Manusta boolus“).

Pikendatud booluse manustamise ajal kuvatakse boolusenupp pumba avakuval

järgmiselt: „Bolus (S)“. Vajutage nupule „Bolus (S)“ booluse manustamise

peatamiseks, manustatava insuliini andmete vaatamiseks või menüüsse

„Bolus“ (Boolus) pääsemiseks. Menüüst „Bolus“ saate avada Bolus Wizardi,

manuaalse booluse (Manual Bolus), eelseadistatud booluse (Preset Bolus) ja

insuliini seadete (Insulin Settings) suvandid.
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Funktsiooniga Manual Bolus pikendatud (Square Wave) booluse 

manustamine
Pikendatud booluse manustamise võimalus kuvatakse manuaalse booluse kuval 

(Manual Bolus) ainult siis, kui funktsioon  Square Wave (Pikendatud boolus) on sisse 

lülitatud.

Pikendatud (Square Wave) booluse manuaalne manustamine:
1. Avage kuva „Manual Bolus“ (Manuaalne boolus).

Avakuva > Bolus > Manual Bolus

2. Valige manustatav boolusekogus (ühikutes) ja seejärel „Next“ (Edasi).

3. Valige „Square“ (Pikendatud).

4. Valige „Duration“ (Kestus) ja seadistage, missuguse perioodi jooksul soovite
pikendatud booluse manustada. Perioodi pikkuseks saab seadistada 15-
minutilise intervalliga 30 minutit kuni 8 tundi.

5. Booluse manustamise alustamiseks valige „Deliver Bolus“ („Manusta boolus“).

Pikendatud booluse manustamise ajal kuvatakse boolusenupp pumba avakuval

järgmiselt: „Bolus (S)“. Vajutage nupule „Bolus (S)“ booluse manustamise

peatamiseks, manustatava insuliini andmete vaatamiseks või menüüsse

„Bolus“ (Boolus) pääsemiseks. Menüüst „Bolus“ saate avada Bolus Wizardi,

manuaalse booluse (Manual Bolus), eelseadistatud booluse (Preset Bolus) ja

insuliini seadete (Insulin Settings) suvandid.
Kombineeritud (Dual Wave) boolus
Kombineeritud (Dual Wave) booluse funktsiooniga saab rahuldada nii vahetu kui 
ka pikaajalisema insuliinivajaduse, manustades kohe tavalise booluse ja seejärel 
pikendatud  booluse.

Kombineeritud boolus võib olla kasulik järgmistes olukordades:

• kui soovite enne einet kõrgemat vere glükoositaset korrigeerida ja vajate ka
aeglaselt imenduva toidu söömise korral viibeajaga toimega boolust;

• kui sööte erinevaid, erineva imendumiskiirusega toitaineid, näiteks
süsivesikuid, rasvu ja valke sisaldavat toitu.

Kombineeritud (Dual Wave) booluse sisse ja välja lülitamine
Kombineeritud booluse manustamise võimalust saab kasutada ainult siis, kui 

funktsioon  Dual Wave (Kombineeritud boolus) on sisse lülitatud.
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Funktsiooni Dual Wave (Kombineeritud boolus) sisse ja välja lülitamine:
1. Avage kuva „Dual/Square“ (Kombineeritud/pikendatud boolus).

Menu > Insulin Settings > Dual/Square Wave

2. Valige funktsiooni sisse või välja lülitamiseks „Dual Wave“ (Kombineeritud
boolus).

3. Valige „Save“ (Salvesta).

Funktsiooniga Bolus Wizard kombineeritud (Dual Wave) booluse
manustamine
Kombineeritud booluse manustamise võimalust saab funktsioonis Bolus Wizard
kasutada ainult siis, kui funktsioon Dual Wave (Kombineeritud boolus) on sisse
lülitatud.

Funktsiooniga Bolus Wizard kombineeritud (Dual Wave) booluse manustamine:

1. Korrigeerimisbooluse või korrigeerimisega toidubooluse manustamise korral
mõõtke glükomeetriga enda vere glükoositaset. Kui manustate ainult
toidubooluse, jätke see etapp vahele.

2. Avage Bolus Wizardi kuva.
Avakuv > Bolus > Bolus Wizard
Bolus Wizardi kuval kuvatakse teie praegune vere glükoositase (kui see on
mõõdetud) ja eelmiste booluste insuliini kogus, mis on veel aktiivne. Aktiivse
insuliini kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Aktiivne insuliin“, lk 74.
Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Teave teie ühilduva glükomeetri Ascensia 
kohta“, lk 111

NB!  Võtke arvesse, et kui teil on funktsioon Bolus Wizard enne 
glükomeetri näidu pumpa saatmist juba avatud, peate näidu 
ilmumiseks funktsiooni Bolus Wizard sulgema ja uuesti avama.

3. Kui te ei kasuta juhtmevabalt ühendatud ühilduvat glükomeetrit Ascensia,
valige enda glükomeetri näidu manuaalselt sisestamiseks „BG“.

NB! Kui te ei sisesta vere glükoositaseme väärtust, kuvatakse 
ekraanil vere glükoositaseme väärtuse kohal kolm punkti.

4. Toidubooluse korral valige eine süsivesikute sisalduse sisestamiseks („Carbs“

(„Süsivesikud“). Kui kasutate korrigeerimisboolust ja ei ole söönud, jätke
süsivesikute väärtuseks „0“.
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5. Vaadake üle arvutatud boolusekogus. Kui soovite boolusekogust muuta,
valige „Bolus“ (Boolus) ja tehke soovitud muudatused.

NB!  Boolusekoguse muutmise korral kuvatakse uue 
boolusekoguse kõrval sõna „Modified“ („Muudetud“).

6. Valige booluse andmete vaatamiseks „Next“ (Edasi).

7. Valige „Dual“ (Kombineeritud).

Kuvatakse Bolus Wizardi kuva ja toidukogus on jagatud võrdselt kohe (Now) ja

pikema aja jooksul (Square) manustatavate portsjonite vahel.

8. Kui koguseid on vaja muuta, valige ekraani piirkond, kus on toodud kohe

manustatav kogus (Now) ja muutke kohe manustatavat kogust.

Pikema aja jooksul manustatav kogus (Square) muutub kohe manustatava

koguse muutmisel automaatselt.

9. Muutke perioodi, mille jooksul soovite pikendatud (Square Wave) booluse
manustada (Duration). Perioodi pikkuseks saab seada 30 minutit kuni 8 tundi.

10. Booluse manustamise alustamiseks valige „Deliver Bolus“ („Manusta boolus“).
Kombineeritud (Dual Wave) booluse manustamise ajal kuvatakse avakuval kohe
manustatava booluse osa (Now) manustamise käik.  Kui kohe manustatav osa
on manustatud, kuvatakse boolusenupp avakuval järgmiselt: „Bolus (D)“.
Vajutage nupule „Bolus (D)“ booluse manustamise peatamiseks, manustatud
boolusinsuliini koguse vaatamiseks või menüüsse „Bolus“ (Boolus) pääsemiseks.
Menüüst „Bolus“ saate avada Bolus Wizardi, manuaalse booluse (Manual Bolus),
eelseadistatud booluse (Preset Bolus) ja insuliini seadete (Insulin Settings)
suvandid.

Funktsiooniga Manual Bolus kombineeritud (Dual Wave) booluse 

manustamine
Kombineeritud booluse manustamise võimalus kuvatakse manuaalse booluse kuval 

(Manual Bolus) ainult siis, kui funktsioon  Dual Wave (Kombineeritud boolus) on sisse 

lülitatud.
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Funktsiooniga Manual Bolus kombineeritud (Dual Wave) booluse manustamine:

1. Avage kuva „Manual Bolus“ (Manuaalne boolus).

Avakuv > Bolus > Manual Bolus

Kuvatakse manuaalse booluse kuva (Manual Bolus).

2. Valige manustatav boolusekogus (ühikutes) ja seejärel „Next“ (Edasi).

3. Valige „Dual“ („Kombineeritud“).

Kuvatakse manuaalse booluse kuva (Manual Bolus), millel manustatav kogus

on võrdselt jagatud kohe (Now) ja pikema perioodi vältel (Square)

manustatavaks koguseks.

4. Kui koguseid on vaja muuta, valige ekraani piirkond, kus on toodud kohe
manustatav kogus (Now) ja muutke kohe manustatavat kogust. Pikema aja
jooksul manustatav kogus („Square“) muutub kohe manustatava koguse
muutmisel automaatselt.

5. Muutke perioodi, mille jooksul soovite pikendatud (Square Wave) booluse
manustada (Duration). Perioodi pikkuseks saab seada 30 minutit kuni 8 tundi.

6. Booluse manustamise alustamiseks valige „Deliver Bolus“ („Manusta boolus“).
Kombineeritud (Dual Wave) booluse manustamise ajal kuvatakse avakuval
kohe manustatava booluse osa (Now) manustamise kulg. Kui kohe
manustatav osa on manustatud, kuvatakse boolusenupp avakuval järgmiselt:
„Bolus (D)“. Vajutage nupule „Bolus (D)“ booluse manustamise peatamiseks,
manustatud boolusinsuliini koguse vaatamiseks või menüüsse
„Bolus“ („Boolus“) pääsemiseks. Menüüst „Bolus“ saate avada Bolus Wizardi,
manuaalse booluse (Manual Bolus), eelseadistatud booluse (Preset Bolus) ja
insuliini seadete (Insulin Settings) suvandid.

Easy Bolus feature
Funktsioon Easy Bolus võimaldab kiiresti, vaid        nupu abil tavalise booluse 
manustada.  Funktsiooni Easy Bolus kasutamiseks peab pump olema unerežiimil.
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Enne funktsiooni Easy Bolus kasutamist tuleb funktsioon sisse lülitada ja seadistada 
sammu suurus. Sammu suurusest oleneb see, mitme ühiku võtta boolusekogus iga 
nupule      vajutamisega suureneb. Maksimaalne funktsiooniga Easy Bolus 
manustatav kogus on 20 sammu või maksimaalne booluse kogus olenevalt sellest, 
kummani jõutakse varem.

Funktsiooni Easy Bolus sammude lugemise hõlbustamiseks toob pump iga kord, kui 
nupule     vajutate, kuuldavale erineva heli. Erinevaid helisid on viis ja need 
korduvad teatud mustriga viiesammulise intervalliga.

Funktsiooni Easy Bolus sammu suurused
Funktsiooni Easy Bolus seadistamisel saab sammu suuruseks määrata 0,1–2,0 ühikut. 

Samm ei saa olla suurem maksimaalse booluse kogusest. Seadke sammu suuruseks 

arv, mis teeb boolusekoguse arvutamise lihtsaks.

Järgmine näide näitab, kuidas boolusekogus funktsiooniga Easy Bolus booluse 
manustamisel iga sammuga ehk iga nupule vajutamisega suureneb. Selles 
näites on sammu suurus 0,5 ühikut. 2,0 ühiku manustamiseks on vaja nelja sammu 
ehk peate funktsiooni Easy Bolus kasutamise korral vajutama neli korda nupule    .

1 samm = 0,5 ühikut

2 sammu = 1,0 ühikut

3 sammu = 1,5 ühikut

4 sammu = 2,0 ühikut

Sammude arv kokku = 4
Nupuvajutuste arv kokku = 4

0 0,5 1,0
Ühikute arv kokku

1,5 2

Funktsiooni Easy Bolus seadistamine
Funktsiooni Easy Bolus saab kasutada ainult siis, kui olete funktsiooni sisse lülitanud.

Funktsiooni Easy Bolus seadistamine:

1. Avage kuva Easy Bolus“ (Lihtne boolus).

Menu > Insulin Settings > Easy Bolus

2. Valige funktsiooni sisse lülitamiseks „Easy Bolus“.
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3. Seadistage sammu suurus (Step Size) (ühikutes). Sammu suuruse saab
seadistada vahemikus 0,1–2,0 ühikut. Samm ei saa olla suurem
maksimaalse booluse kogusest.

4. Valige „Save“ (Salvesta).

Booluse manustamine funktsiooni Easy Bolus abil
Kasutage funktsiooni Easy Bolus esialgu pumba ekraani jälgides ja helisignaale või

vibratsioone loendades.

HOIATUS:  Ärge jääge helisignaale või vibratsioone kasutades lootma 
ainult helisignaali või vibratsiooniga saabuvatele teadetele. Need 
teated ei pruugi pumba kõlari või vibratsiooniseadme rikete korral 
plaanipäraselt saabuda. Teate saamata jäämise korral võite 
manustada liiga palju või liiga vähe insuliini. See esineb kõige 
sagedamini funktsiooni Easy Bolus kasutamise korral või kui teie 
pump on režiimil Manual Suspend.

Pöörduge abi saamiseks tootja kohaliku esinduse poole.

Funktsiooni Easy Bolus kasutamiseks peate menüünuppu       umbes kaks 
sekundit all hoidma, et seadistada pump unerežiimile.

Booluse manustamine funktsiooni Easy Bolus abil:

1. Kui pumba ekraan on unerežiimil vajutage nupule ja hoidke nuppu umbes 
üks sekund all. vabastage       pärast helisignaali või vibratsiooni. Nüüd 
saate hakata funktsiooni Easy Bolus programmeerima.

NB!  Kui pump ei reageeri nupule        vajutamisele, ei pruugi see ka 
siis, kui ekraan on tume, unerežiimil olla.

2. Vajutage nuppu booluse koguse seadistamiseks vajalik arv kordi.

Iga kord, kui vajutate nupule     , kõlab helisignaal ja pump hakkab vibreerima
ning booluse kogus suureneb sammu suuruseks valitud ühikuarvu võrra.

NB!  Funktsiooni Easy Bolus väärtuste valimiseks saab kasutada   . 
Nupule       vajutamisega tühistate funktsiooni Easy Bolus abil 
manustamise.
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3. Kui olete soovitud booluse koguse saavutanud, vajutage nupule ja hoidke
nuppu koguse kinnitamiseks all. Iga nupuvajutusega peab kaasnema kinnitav
helisignaal või pumba vibreerimine. Loendage neid sisestatud koguse õigsuses
veendumiseks. Kui kogus ei ole õige, vajutage nupule       ja hoidke nuppu all,
kuni kuulete helisignaali, ja alustage uuesti 1. etapist.

4. Pärast booluse koguse kinnitamist vajutage nupule  ja hoidke seda booluse 
manustamise alustamiseks umbes üks sekund all. Kõlab helisignaal või pump 
vibreerib. Booluse manustamine algab kohe pärast kinnitamist. 

NB!  Kui te ei käivita booluse manustamist 10 sekundi jooksul, 
tühistatakse manustamine funktsiooni Easy Bolus abil ja kuvatakse 
teade, et boolust ei manustatud.

Eelseadistatud boolus
Funktsioon Preset Bolus võimaldab eelseadistada booluste kogused, mida kavatsete 
sageli kasutada. Kasutada saab nelja eelseadistatud booluse nime, mille abil saab viia 
booluse vastavusse teadaoleva süsivesikute sisaldusega toidukorraga: Breakfast 
(hommikusöök), Lunch (lõuna), Dinner (õhtusöök) ja Snack (eine). Lisaks saate kasutada 
veel nelja eelseadistatud booluse nime teiste olukordade jaoks koguse  seadistamiseks 
(Bolus 1 kuni Bolus 4).

NB!  Booluse Dual Wave või Square Wave seadistamiseks peab 
olema sisse lülitatud funktsioon Dual Wave Bolus või Square Wave 
Bolus.

Eelseadistatud booluste manustamise seadistamine ja haldamine 

Eelseadistatud booluse koguste seadistamine:

1. Avage eelseadistatud booluse seadistamise kuva.

Menu > Insulin Settings > Preset Bolus Setup

Avaneb eelseadistatud booluse seadistamise kuva, millel kuvatakse kõik

juba määratud eelseadistatud booluste seaded.

2. Valige „Add New“ („Lisa uus“).

Kuvatakse kuva „Select Name“ (Vali nimi) kasutatavate eelseadistatud

booluse nimedega.
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3. Valige eelseadistatud boolus, mille soovite seadistada.

Avaneb vastava eelseadistatud booluse muutmise kuva.

4. Valige boolus booluse koguse seadistamiseks.

5. Valige booluse tavaliseks (Normal), Square Wave või Dual Wave booluseks
määramiseks „Type“ (Tüüp).

NB!  Tüübi määramise väli avaneb ainult juhul, kui teil on 
funktsioon Dual Wave Bolus või Square Wave Bolus sisse lülitatud.

Tüübi Square Wave või Dual Wave valimise korral kuvatakse täiendavad seaded.

6. Tegutsege Square Wave või Dual Wave booluse seadistamise korral järgmiselt:

• Booluse Square Wave korral seadistage booluse manustamise kestus
(Duration).

• Booluse Dual Wave korral korrigeerige „Now“/„Square“ protsente vajaduse
järgi ja seejärel seadistage booluse Square Wave-osa kestus (Duration).

NB!  Kui lülitate funktsiooni Dual Wave või Square Wave hiljem 
välja, saate olemasolevaid eelseadistatud booluse seadeid edasi 
kasutada.

7. Valige „Save“ (Salvesta).

Eelseadistatud booluse muutmine, ümber nimetamine või kustutamine

Eelseadistatud boolust ei saa manustamise ajal kustutada, ümber nimetada ega 

muuta.

NB!  Kui funktsioon Dual Wave või Square Wave on välja lülitatud, ei saa 
eelseadistatud Dual Wave või Square Wave boolust muuta. Eelseadistatud 
Dual Wave või Square Wave booluse nime saab muuta, kui vastav 
funktsioon on välja lülitatud.

Eelseadistatud booluse muutmine, ümber nimetamine või kustutamine:

1. Avage eelseadistatud booluse seadistamise kuva.

Menu > Insulin Settings > Preset Bolus Setup

■
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Avaneb eelseadistatud booluse seadistamise kuva, millel kuvatakse kõik 
juba määratud eelseadistatud booluste seaded.

2. Valige soovitud eelseadistatud boolus.

3. Valige „Options“ („Suvandid“).

4. Tegutsege ühel viisil järgmistest:

• Valige booluse koguse ja tüübi (kui seda saab teha) muutmiseks „Edit“
(Muuda). Pikendatud (Square Wave) booluse muutmise korral peate sises-
tama kestuse (Duration). Kui lülitate ümber kombineeritud (Dual Wave)
booluse kasutamisele, peate sisestama kohe (Now) ja pikema perioodi
jooksul (Square) manustatavad kogused ja manustamise kestuse (Duration).

• Valige eelseadistatud boolusele uue nime andmiseks „Rename“ (Nimeta
ümber). Kuva „Select Name“ (Vali nimi) ilmumise korral võite valida loetelust
suvalise kasutamata nime.

• Valige eelseadistatud booluse kustutamiseks „Delete“ (Kustuta).

Eelseadistatud booluse manustamine
Eelseadistatud booluse manustamiseks tegutsege alljärgnevalt. Enne 

eelseadistatud booluse funktsiooni kasutamist peate seadistama eelseadistatud 

booluse kogused. Täiendava teabe saamiseks lugege lõiku „Eelseadistatud booluse 

manustamise seadistamine ja haldamine“, lk 88.

Eelseadistatud booluse manustamine:

1. Minge avakuvale.

2. Valige boolus.

Kuvatakse booluse kuva.

3. Valige eelseadistatud boolus.

Kuvatakse olemasoleva eelseadistatud booluse seaded, teie praegune vere

glükoositase (kui see on mõõdetud) ja eelmiste booluste insuliini kogus, mis on

veel aktiivne. Aktiivse insuliini kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku

„Aktiivne insuliin“, lk 74.

4. Valige eelseadistatud boolus, mille soovite manustada.

5. Kontrollige booluste koguseid ja valige „Deliver Bolus“ (Manusta boolus).

Booluse käivitumise korral kõlab helisignaal või pump vibreerib ja kuval

kuvatakse vastav teade.
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Booluse manustamise peatamine
Alljärgnevad tegevused kirjeldavad, kuidas peatada tavalise booluse manustamine 
või kombineeritud (Dual Wave) booluse manustamine kohe manustatava osa 
manustamise ajal (Now) ja kuidas peatada pikendatud (Square Wave) ja 
kombineeritud (Dual Wave) booluse manustamine pikema aja jooksul manustatava 
osa manustamise ajal (Square).

NB!  Selle protseduuri raames kirjeldatakse, kuidas peatada booluse 
manustamine. See ei peata basaalinsuliini manustamist. Kui peate insuliini 
manustamise täielikult peatama, kasutage funktsiooni „Suspend 
Delivery“ (Peata manustamine)  (Menu > Suspend Delivery).

Tavalise booluse või kombineeritud (Dual Wave) booluse kohe 
manustatava osa manustamise peatamine:

1. Valige siis, kui pump manustab tavalist boolust või kombineeritud booluse
kohe manustatavat osa, avakuvalt „Stop Bolus“ (Peata boolus).

2. Booluse manustamise peatamiseks valige kinnitamiseks „Yes“ (Jah).

NB!  Kui manustate korraga tavalist ja pikendatud (Square Wave) 
boolust või tavalist boolust ja kombineeritud (Dual Wave) booluse 
pikema aja jooksul manustatavat osa (Square), peatatakse mõlema 
booluse manustamine.

Kuvatakse peatatud booluse kuva, millel on kujutatud manustatud booluse 
kogus ja seadistatud booluse kogus.

Pikendatud (Square Wave) booluse või kombineeritud (Dual Wave) booluse 
pikema aja jooksul manustatava osa manustamise peatamine:

1. Valige avakuvalt Bolus (S) või Bolus (D).

2. Valige „Stop Bolus“ (Peata boolus).

3. Booluse manustamise peatamiseks valige kinnitamiseks „Yes“ (Jah).

■
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NB!  Kui manustate korraga tavalist ja pikendatud (Square Wave) 
boolust või tavalist boolust ja kombineeritud (Dual Wave) booluse 
pikema aja jooksul manustatavat osa („Square“), peatatakse mõlema 
booluse manustamine.

Kuvatakse peatatud booluse kuva, millel on välja toodud manustatud booluse 
kogus ja seadistatud booluse kogus.
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Reservuaar ja infusioonikomplekt
Reservuaari ja infusioonikomplekti seadistamine
Kui olete valmis insuliini manustamiseks kasutama pumpa, veenduge, et pumbal on 
seadistatud õige kellaaeg ja kuupäev. Pumba kellaaja ja kuupäeva muutmist 
kirjeldatakse lõigus „Kellaaeg ja kuupäev“, lk 148. Programmeerige ka arsti juhiste järgi 
seaded.

Vajate järgmisi vahendeid:

• insuliinipump MiniMed 640G;

• insuliiniviaal (U-100);

• reservuaar MiniMed;

• MiniMediga ühilduv infusioonikomplekt ja selle kasutusjuhend.

HOIATUS:  Kustutage enne pumba esimest korda insuliini 
manustamiseks kasutamist aktiivne insuliiniväärtus. Kui harjutasite 
enne insuliini kasutamist pumbaga booluste manustamist, võib 
aktiivse insuliini väärtus olla ebatäpne. See võib põhjustada vale 
insuliini koguse manustamise ja raskeid vigastusi. Täpsema teabe 
saamiseks lugege lõiku „Aktiivse insuliini kustutamine“, lk 144.

Reservuaari eemaldamine

Kui sisestate reservuaari pumpa esimest korda ja pumbas ei ole veel reservuaari, 
liikuge edasi lõiguni „Pumba tagasi kerimine“, lk 96.
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HOIATUS:  Eemaldage infusioonikomplekt enda kehalt alati enne 
reservuaari pumbast välja võtmist.
Pumba reservuaarist eraldamine siis, kui infusioonikomplekt on veel 
teie kehal, võib põhjustada tahtmatu insuliini infusiooni, mis võib 
omakorda põhjustada hüpoglükeemia.

Reservuaari eemaldamine:

1. Peske käed.

2. Eemaldage terve infusioonikomplekt oma kehalt.

3. Kui teie pumba reservuaari pesa külge on paigaldatud kaitse, eemaldage see.

4. Keerake kateetri konnektorit pool pööret vastupäeva, seejärel tõmmake
reservuaar ja konnektor pumbast välja.

kateetri konnektor

5. Visake kasutatud reservuaar ja infusioonikomplekt ära kohalikele eeskirjade järgi
või küsige arstilt nõu, kuidas need kasutuselt kõrvaldada.

Pumba tagasi kerimine

HOIATUS:  Eemaldage infusioonikomplekt enda kehalt alati enne 
pumba tagasi kerimist või infusioonikomplekti kateetri täitmist. 
Ärge sisestage reservuaari pumba sisse, kui kateeter on teie kehal. 
Nii võite tahtmatult manustada insuliini, mida teie organism ei vaja, 
ning teil võib tekkida hüpoglükeemia.

Pumba tagasi kerimise käigus naaseb reservuaari pesas olev kolb tagasi 
algasendisse ja pumba sisse saab sisestada uue reservuaari.
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NB!  Kolb asub teie pumba reservuaari pesas. See fikseerib reservuaari ja 
surub insuliini läbi kateetri.

kolb

Pumba tagasi kerimine:

1. Avage uue reservuaari kuva.

Menu > Reservoir & Tubing > New Reservoir

Kuvatakse uue reservuaari kuva.

Kui te ei ole veel infusioonikomplekti ja reservuaari eemaldanud, tehke seda

nüüd.

2. Valige „Rewind“ (Keri tagasi).

Pumba reservuaari pesas olev kolb naaseb algasendisse. Selleks võib kuluda
mitu sekundit. Selle protsessi käigus kuvatakse tagasi kerimise teade
(Rewinding).

Teise teatega antakse teada, et pumba tagasi kerimine on lõppenud, ja
seejärel kuvatakse uue reservuaari (New Reservoir) kuva.

■
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3. Järgige reservuaari täitmiseks järgmises lõigus esitatud juhiseid.

Reservuaari täitmine

HOIATUS:  Ärge kasutage reservuaari ega infusioonikomplekti, kui 
reservuaari peale või kateetri konnektorisse on sattunud vedelikku 
(nagu joonisel kujutatud). Vedelik võib ajutiselt avad ummistada.  
Selle tagajärjel võidakse manustada liiga vähe või liiga palju insuliini, 
mis võib põhjustada hüperglükeemia või hüpoglükeemia. Kui 
reservuaari peale või kateetri konnektorisse on sattunud vedelikku, 
alustage protsessi uue reservuaari ja infusioonikomplektiga uuesti 
algusest.

Kateetri 
konnektorReservuaari 

ülaosa

HOIATUS:  Laske insuliinil alati enne kasutamist toatemperatuurini 
soojeneda. Külm insuliin võib tekitada reservuaaris ja kateetris 
õhumulle, mis võivad põhjustada insuliini ebatäpset manustamist.
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Reservuaari täitmiseks tehke järgmist:

1. Võtke reservuaar pakendist välja ja tõmmake kolb täielikult välja.

kolb
reservuaar

kaitse

1

viaal

4. Lükake viaalis rõhu tekitamiseks kolb alla. Hoidke kolbi all.

5. Keerake viaal endiselt kolbi all hoides ümber nii, et viaal on kolvi peal. Sikutage
kolb aeglaselt reservuaari täitmiseks alla.

6. Koputage õrnalt reservuaari küljele, et õhumullid tõuseksid reservuaari ülaossa.

654
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2. Tupsutage viaali alkoholiga (ei ole joonisel kujutatud).

3. Ühendage reservuaar viaaliga.3

3

PUNKTE 1-3 EI OLE VAJA JÄLGIDA KUNA EESTIS ON TEISTSUGUSED 
INSULIINIVIAALID!!



7. Lükake kolb aeglaselt üles, et eemaldada reservuaarist võimalikud õhumullid.

8. Lükake kolb alla, et täita reservuaar soovitud koguse ühikutega.

9. Keerake selleks, et vedelik ei satuks reservuaari peale, viaal ümber nii, et see
jääks püsti. Keerake reservuaari vastupäeva, seejärel tõmmake see reservuaari
kaitsme küljest eemaldamiseks otse üles.

10. Asetage kateetri konnektor reservuaarile. Keerake konnektorit päripäeva,
vajutage õrnalt reservuaarile, kuni tunnete, et see libiseb konnektorisse. Suruge
ja jätkake keeramist, kuni reservuaar ja konnektor lukustuvad klõpsuga.
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11. Koputage õhumullide eemaldamiseks reservuaari küljele.

12. Reservuaari ülaossa kerkinud õhumullide eemaldamiseks lükake kolb üles, kuni
näete kateetris insuliini.

13. Keerake kolbi seda sikutamata vastupäeva, et see reservuaarist eemaldada.

11 12 13

14. Valige uue reservuaari kuval „Next“ (Järgmine).
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Uue reservuaari kuval palutakse nüüd reservuaar pumpa paigaldada.

NB!  Kui uue reservuaari kuva on aegunud ja ilmub avakuva, 
valige avakuvalt „Load Reservoir“ (Reservuaari laadimine).

15. Reservuaari kohe pärast täitmist pumba reservuaarilaekasse sisestamiseks
järgige järgmises lõigus toodud juhiseid.

Reservuaari pumpa sisestamine

Tehke alljärgnevad tegevused kindlasti siin esitatud järjekorras.

HOIATUS:  Ärge sisestage reservuaari insuliinipumpa enne, kui teie 
arst on soovitanud teil seda teha ja ta olete saanud sertifitseeritud 
koolitajalt vajaliku väljaõppe.
Kui püüate kasutada insuliinipumpa enne vajaliku koolituse 
saamist, võite kogemata manustada liiga vähe või liiga palju 
insuliini, mis võib põhjustada hüperglükeemia või hüpoglükeemia.
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HOIATUS:  Kerige pump enne uue reservuaari sisestamist alati 
tagasi. Pumba tagasi kerimata jätmise korral võite kogemata 
manustada insuliini, mida teie organism ei vaja, ning teil võib 
tekkida hüpoglükeemia.

Ärge sisestage reservuaari pumba sisse, kui kateeter on teie 
kehaga ühendatud. Nii võite manustada insuliini, mida teie 
organism ei vaja, ning teil võib tekkida hüpoglükeemia.

Reservuaari pumpa sisestamine:

1. Kui kasutate pumpa esimest korda, eemaldage reservuaari pesalt kate.

2. Kui te ei ole veel pumpa tagasi kerinud, tehke seda nüüd. Lugege täpsema
teabe saamiseks lõiku „Pumba tagasi kerimine“, lk 96.

3. Sisestage reservuaar reservuaari pesa ülemisse ossa.

4. Keerake kateetri konnektorit umbes pool pööret päripäeva, kuni konnektor
lukustub. Kateeri konnektor peab jääma pumba korpuse suhtes horisontaalselt,
nagu joonisel näidatud.

kateetri konnektor

5. Pumbal peaks kuvatama järgmisel joonisel kujutatud uue reservuaari
kuva. Jätkamiseks valige „Next“ (Järgmine).
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NB!  Kui uue reservuaari kuva on aegunud ja ilmub avakuva, valige 
avakuvalt „Load Reservoir“ (Reservuaari laadimine). Pärast uue 
reservuaari kuva ilmumist võite valida „Next“ (Järgmine) eespool 
kujutatud kuvale liikumiseks.

6. Valige nupp „Load“ (Lae) ja hoidke seda all, kuni ekraanile ilmub linnuke ja
kõlab helisignaal või pump hakkab vibreerima. Nupu „Load” all hoidmisega, 
keritakse hall kruvi reservuaari sisse, kuni see ühendub reservuaari põhjaga.

NB! Kui vajutate pärast laadimise protsessi algust nupule 
„Back“ (Tagasi), annab pump lõpetamata laadimise alarmi.

Kui laadimine on lõppenud, kuvatakse järgmine kuva.

7. Jätkamiseks valige „Next“ (Järgmine).

8. Järgige kateetri insuliiniga täitmiseks järgmises lõigus toodud juhiseid.

Kateetri täitmine

Enne komplekti enda kehasse sisestamist peate täitma infusioonikomplekti kateetri 
insuliiniga.
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HOIATUS:  Eemaldage infusioonikomplekt enda kehalt alati enne 
pumba tagasi kerimist või infusioonikomplekti kateetri täitmist. 
Ärge sisestage reservuaari pumba sisse, kui kateeter on teie kehaga 
ühendatud. Nii võite tahtmatult manustada insuliini, mida teie 
organism ei vaja, ning teil võib tekkida hüpoglükeemia.

HOIATUS:  Veenduge alati, et kateetris ei ole õhumulle. Hoidke nuppu 
„Fill“ (Täida) all, kuni õhumullid on kateetrist eemaldatud. Õhumullid 
võivad põhjustada ebatäpse insuliinikoguse manustamise.

Kateetri täitmine:

1. Kui olete reservuaari laadinud ja reservuaari laadimise kuval „Next“ (Edasi)
valinud, kuvatakse kateetri täitmise kuva.

2. Valige „Fill“ (Täida) ja hoidke valikut all. Pump annab kuue piiksuga märku 

reservuaari asetamisest. Hoidke nuppu „Fill“ (Täida) all, kuni infusioonikomplekti 

nõela otsa ilmuvad insuliinitilgad, seejärel vabastage nupp. Pump piiksub 

kateetri täitmise ajal ja kuvatakse kasutatud insuliinikogus.

Alarm „Max Fill Reached“ (Maksimaalne täitmiskogus) tähendab, et olete 

kasutanud kateetri täitmiseks üle 30 ühiku insuliini. Lugege lõigust

„Pumba alarmid, häired ja teated“ (lk 204) alarmi „Max Fill Reached“ 

täpsemat kirjeldust.

3. Jätkamiseks valige „Next“ (Järgmine).

4. Sisestage järgmises lõigus esitatud juhiste järgi infusioonikomplekt enne kanüüli 
täitmist enda kehasse. 
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Infusioonikomplekti sisestamine

HOIATUS:  Ärge eemaldage reservuaari pumbast, kui 
infusioonikomplekt on teie kehaga ühendatud. See võib põhjustada 
liiga väikese või liiga suure insuliinikoguse manustamise, mis võib 
omakorda põhjustada kõrge või madala vere glükoositaseme.

Enne infusioonikomplekti enda kehaga ühendamist peate tegema järgmised 
eespool kirjeldatud tegevused:

• Pumba tagasi kerimine.

• Reservuaari täitmine.

• Reservuaari pumpa sisestamine.

• Kateetri insuliiniga täitmine.

Siin on välja toodud infusioonikomplekti sisestamiseks kõige paremini sobivad 
kehapiirkonnad (varjutatud). Ärge sisestage infusioonikomplekti 5,0 cm 
raadiusesse nabast, kuna see ei ole mugav infusioonikoht  ja sinna on raskem 
infusioonikomplekti kinnitada.

Ettevaatust!  Ärge kasutage pikka aega järjest sama 
infusioonikomplekti sisestamise kohta. Infusioonikohale võivad tekkida 
liigsest kasutamisest tingitud kahjustused. Muutke infusioonikomplekti 
sisestamise kohta regulaarselt.

Ettevaatust!  Vahetage alati infusioonikomplekti iga 2–3 päeva tagant.  
Pikka aega sama infusioonikomplekti kasutamine võib põhjustada 
infusioonikomplekti sulustuse või infektsiooni infusioonikohal.
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Mõned inimesed kasutavad infusioonikoha terveks jäämiseks infusioonikohtade 
korrapäraseks vahetamiseks visuaalset joonist. Kaks sageli kasutatavat meetodit 
on järgmised. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage vaheldumisi mõlemat 
meetodit:

• Kujutlege, et teie kõhul, naba ümber on nähtamatu kella numbrilaud.
Vahetage infusioonikomplekti sisestamise kohti alustades kella 12st ja liikudes
päripäeva kella 3le, 6le jne.

• Kujutlege, et mõlemal pool teie naba on täht „M“ või „W“. Alustage ühe
tähe otsast ja liikuge edasi ühest tähe tipust järgmisesse liikudes.

Medtronic Diabetes pakub mitmesuguseid erinevaid teie pumbale sobivaid 
infusioonikomplekte.

NB!  Järgige infusioonikomplekti sisestamise korral alati 
infusioonikomplekti kasutusjuhendit.

Kui olete infusioonikomplekti sisestanud, lugege lõigust „Kanüüli täitmine“ (lk 106) 
infusioonikomplekti kanüüli täitmise kohta.

Kanüüli täitmine

Kui infusioonikomplekt on teie kehasse sisestatud ja sisestusnõel on välja tõmmatud, 
tuleb pehme kanüül insuliiniga täita. Kanüüli täitmiseks vajalik insuliinikogus oleneb 
kasutatava infusioonikomplekti tüübist. Täpsema teabe leiate infusioonikomplekti 
kasutusjuhendist.
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NB!  Kui kasutate metallkanüüliga infusioonikomplekti, ei ole vaja 
kanüüli täita. Täitmise protsessi jätkamiseks valige „Done“ (Tehtud), kui 
süsteem pakub vastava valiku.

Kanüüli täitmine:

1. Kui olete kateetri täitnud ja infusioonikomplekti sisestanud, kuvatakse kuva
„Fill Cannula?“ (Täidan kanüüli?).

NB!  Kui ekraan lülitub välja enne, kui olete valmis kanüüli täitma, 
vajutage pumba uuesti tööle lülitamiseks suvalisele nupule.

2. Valige nüüd kanüüli täitmiseks „Fill“ (Täida). Kui kasutate nõelaga
infusioonikomplekti, ei ole vaja kanüüli täita. Valige selle etapi vahele

jätmiseks „Done“ (Tehtud).

3. Reguleerige kogust konkreetse infusioonikomplekti kohaselt ja valige „Fill 
Now“ (Täida kohe). Kui te ei ole koguses kindel, tutvuge infusioonikomplekti 
kasutusjuhendiga.

4. Kui kanüül hakkab täituma, kuvatakse ekraanil kanüüli üle kantud ühikute 
arv. Täitmise lõppedes kõlab helisignaal või pump hakkab vibreerima. 
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Kui kanüül on täidetud, kuvatakse avakuva. Pump on nüüd insuliini 
manustamiseks valmis.

Kanüüli täitmise lõpetamine:

1.Valige kanüüli täitmise lõpetamiseks „Stop Filling“ (Lõpeta täitmine).

2. Valige „Yes“ (Jah).

Kuvatakse täitmise lõpetamise kuva, millel on esitatud kanüüli manustatud kogus.

3. Valige „Done“ (Tehtud).

Infusioonikomplekti lahti ühendamine
Järgige infusioonikomplekti lahti ühendamisel alati infusioonikomplekti 
kasutusjuhendit.

Infusioonikomplekti uuesti ühendamine
Järgige infusioonikomplekti uuesti ühendamisel alati infusioonikomplekti 
kasutusjuhendit.
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Glükomeeter
Pumbaga saab juhtmevabalt ühendada kuni kuus ühilduvat glükomeetrit Ascensia. 
Kui te ei ühenda pumbaga glükomeetrit, peate vere glükoositaseme näidud 
manuaalselt sisestama. Pumba ja glükomeetri juhtmevabaks ühendamiseks vajate 
järgmisi vahendeid:

• insuliinipump MiniMed 640G;

• ühilduv glükomeeter Ascensia;

• ühilduva glükomeetri Ascensia kasutusjuhend.

Teave teie ühilduva glükomeetri Ascensia kohta
Pumba saab seadistada ühilduvalt glükomeetrilt Ascensia automaatselt vere 
glükoositaseme näite vastu võtma. Kui pump on avakuval, kõlab vere 
glükoositaseme näidu vastuvõtmisel helisignaal või pump hakkab vibreerima. 
Kuvatakse glükomeetri kuva, millel on esitatud uusim vere glükoositaseme näit ja 
kust saab vajaduse korral booluse manustada. Vastuvõetud vereglükoosi näidud 
kuvatakse pumba ekraanil 12 minutit. Ekraanil kuvatakse ka eelmistest boolustest 
allesjäänud aktiivse insuliini kogus. Kui teie vereglükoosi tase jääb vahemikust 3,9–
13,9 mmol/l välja, kuvatakse pumba ekraanil häire. Sel juhul ravige madalat või 
kõrget vereglükoosi taset arstilt saadud suuniste kohaselt.

NB!  Täpsuse tagamiseks ärge kasutage glükomeetri näitu, mille 
mõõtmisest on möödunud üle 12 minuti.

Ühilduv glükomeeter Ascensia ei pruugi kõigis riikides müügil olla.
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Ühilduvat glükomeetrit Ascensia saab kasutada ka tavalise või eelseadistatud 
booluse manustamiseks. Funktsiooni Remote Bolus (Kaugjuhitav boolus) kohta 
täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Kaugjuhitava booluse seadistamine“, lk 112. 
Pidage enne funktsiooni Remote Bolus kasutamist nõu arstiga.

Pumba ja glükomeetri juhtmevaba ühendamine
Tutvuge glükomeetri pumbaga ühendamiseks alati ühilduva glükomeetri Ascensia 
kasutusjuhendis esitatud juhistega.

Kaugjuhitava booluse seadistamine
Kaugjuhitava booluse (Remote Bolus) abil saate glükomeetrist saata tavalise booluse 
või eelseadistatud booluse. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad teie ühilduv 
glükomeeter Ascensia ja pump olema juhtmevabalt ühendatud ja funktsioon 
Remote Bolus (Kaugjuhitav boolus) peab olema pumbal sisse lülitatud. Pidage enne 
funktsiooni Remote Bolus (Kaugjuhitav boolus) kasutamist nõu arstiga.

Alljärgnev protseduur kirjeldab funktsiooni Remote Bolus (Kaugjuhitav boolus) sisse 
ja välja lülitamist. Funktsiooni Remote Bolus (Kaugjuhitav boolus) kohta täpsema 
teabe saamiseks lugege ühilduva glükomeetri Ascensia kasutusjuhendit.

NB!  Funktsioon Remote Bolus on vaikimisi sisse lülitatud.

Funktsiooni Remote Bolus sisse ja välja lülitamine:

1. Veenduge, et pump ja ühilduv glükomeeter Ascensia on ühendatud.

2. Avage kuva „Remote Bolus“ (Kaugjuhitav boolus).

Menu > Utilities > Remote Bolus

Kuvatakse kuva „Remote Bolus“.

3. Valige funktsiooni sisse või välja lülitamiseks „Remote Bolus“ (Kaugjuhitav
boolus).

4. Valige „Save“ (Salvesta).

112 6. peatükk



Pumbast glükomeetri kustutamine
Järgige ühilduva glükomeetri Ascensia pumbast kustutamiseks järgmist 
protseduuri.

Glükomeetri pumbast kustutamine:

1. Avage seadete haldamise kuva.

Menu > Utilities > Device Options > Manage Devices

Avaneb seadete haldamise kuva.

2. Leidke enda glükomeetri seerianumbri alusel ja valige glükomeeter. 
Uurige ühilduva glükomeetri Ascensia kasutusjuhendist, kust leiate 
seadme seerianumbri.

3. Valige „Delete“ (Kustuta).

4. Kuvatakse kuva, millel saab kinnitada, et soovite seadme kustutada. Valige 
kinnitamiseks „Yes“ (Jah) või tühistamiseks „No“ (Ei). 
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Ajalugu ja sündmused
Selles peatükis kirjeldatakse ajaloo (History) ja sündmuste markerite (Event markers) 
funktsioone. Ajaloo kuvadel (History) on toodud teie isikliku pumbaravi üksikasjad, 
muu hulgas teave manustatava insuliini, glükomeetri näitude, sensori 
glükoositaseme näitude ja saadud alarmide ja häirete kohta. Sündmuste markerite 
(Event Markers) funktsioon võimaldab sisestada ja salvestada teavet, näiteks 
manuaalselt sisestatavad vere glükoositaseme näidud, teave tarbitud süsivesikute ja 
füüsilise tegevuse kohta.

Ajalugu

Ajaloo funktsiooni all on kuvad „Summary“ (Kokkuvõte), „Daily History“ (Päeva ajalugu) 
ja „Alarm History“ (Alarmide ajalugu). Kui kasutate sensorifunktsiooni, saate kasutada 
ka kuvasid „SG Review“ (Sensori glükoositaseme ülevaade) ja „ISIG History“ (ISIG 
ajalugu).

Kokkuvõttekuva (Summary)
Kokkuvõttekuval kuvatakse varem manustatud insuliinikogused ja glükomeetri 
näidud. Kui kasutate sensorit, kuvatakse kokkuvõttekuval ka teave sensori häirete ja 
sensori glükoositaseme näitude kohta.

Saate vaadata ühe päeva andmeid või valida mitu päeva, et näha valitud päevade 
keskmisi tulemusi.

Kokkuvõttekuva vaatamine:
1. Avage kokkuvõttekuva.

Menu > History > Summary

2. Valige kokkuvõttekuva ajaperiood.

Kuvatakse kokkuvõttekuva, mis hõlmab teavet teie valitud arvu päevade kohta.
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3. Kerige kogu kuva vaatamiseks alla. Kui vaatate ühe päeva ajalugu, saate
pumba nuppude     ja  abil vaadata andmeid iga salvestatud päeva kohta.

Kokkuvõttekuva lugemine
Kokkuvõttekuval on teave jagatud viite kategooriasse:

• ülevaade;

• boolus;

• glükomeeter;

• sensor;

• SmartGuard.

Kokkuvõttekuva: ülevaade

Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse kokkuvõttekuva ülevaate osa.

NB!  Kui vaatate ühe päeva kokkuvõtet, on kuvatavad väärtused valitud 
päeva tegelikud tulemused. Kui vaatate mitme päeva kokkuvõtet, on 
kuvatav väärtus valitud päevade keskmine tulemus.

Nimetus Kirjeldus

TDD Summaarne insuliiniühikute annus päevas.

Basal (Basaal) • Basaalmanustamiseks mõeldud insuliiniühikud.

• Basaalmanustamiseks mõeldud insuliini protsent.

Bolus (Boolus) • Boolusmanustamiseks mõeldud insuliiniühikud.

• Boolusmanustamiseks mõeldud insuliini protsent.

Total Carbs 
(Süsivesikuid kokku)

Päevane süsivesikute kogus grammides või asendustes.

Kokkuvõttekuva: boolus

Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse kokkuvõttekuva booluse osa.
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NB!  Kui vaatate ühe päeva kokkuvõtet, on kuvatavad väärtused valitud 
päeva tegelikud tulemused. Kui vaatate mitme päeva kokkuvõtet, on 
kuvatav väärtus valitud päevade keskmine tulemus.

Nimetus Kirjeldus

Carb bolus only 
(Ainult 
süsivesikuboolus)

• Summaarne funktsiooniga Bolus Wizard ainult

toiduboolusega manustatud insuliiniühikute arv.

• Funktsiooniga Bolus Wizard ainult toidubooluse

manustamise kordade arv.

BG Correction Only 
(Ainult VG 
korrigeerimine)

• Summaarne funktsiooniga Bolus Wizard ainult vere glükoosi-

taseme korrigeerimiseks manustatud insuliiniühikute arv.

• Funktsiooniga Bolus Wizard ainult korrigeerimisbooluse

manustamise kordade arv.

Carb bolus + BG 

Correction 

(Süsivesikuboolus + 

glükoositaseme 

korrigeerimine)

• Funktsiooniga Bolus Wizard toidubooluse ja

korrigeerimisboolusega manustatud insuliiniühikute koguarv.

• Funktsiooniga Bolus Wizard manustatud süsivesikute ja

glükoositaseme korrigeerimisbooluse kordade arv.

Manual Bolus 
(Manuaalne boolus)

• Summaarne funktsioonidega Manual Bolus (Manuaalne boolus),

Preset Bolus (Eelseadistatud boolus) või Easy Bolus (Lihtne

boolus) manustatud insuliiniühikute arv.

• Funktsioonidega Manual Bolus, Preset Bolus või Easy Bolus

manustatud booluste arv.

Kokkuvõttekuva: glükomeeter

Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse kokkuvõttekuva glükomeetri osa:

Nimetus Kirjeldus

BG (VG) Glükomeetri näitude arv kokku, sealhulgas ühilduva glükomeetri 

Ascensia näidud ja manuaalselt sisestatud vere glükoositaseme 

väärtused.

Average BG 
(Keskmine VG)

Keskmine glükomeetri näit.

Meter Low (Madalaim 
glükomeetri näit)

Madalaim ühilduvalt glükomeetrilt Ascensia saadud vere 

glükoositaseme näit.
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Nimetus Kirjeldus

Meter High Kõrgeim ühilduvalt glükomeetrilt Ascensia saadud vere 

glükoositaseme näit.

Manual Low Madalaim manuaalselt sisestatud vere glükoositaseme näit. 

Manual High Kõrgeim manuaalselt sisestatud vere glükoositaseme näit.

Kokkuvõttekuva: sensor

Järgmises tabelis kirjeldatakse kokkuvõttekuva sensori osa. Kui sensorifunktsiooni 
ei ole veel kunagi sisse lülitatud, ei kuvata seda osa kuvast. Kui sensorifunktsioon 
on vähemalt korra sisse lülitatud, ent on praegu välja lülitatud, kuvatakse see osa 
kuvast hallina.

Nimetus Kirjeldus

SG Average Keskmine sensori glükoositaseme väärtus.

SG Std. Dev. Sensori glükoositaseme näitude standardhälve.

Above High Limit Üle kõrge glükoositaseme häire piiri olnud sensori glükoositaseme 
näitude protsent. Kui te ei ole kõrge glükoositaseme häire piirmäära 
seadistanud, kasutab pump vaikeväärtusi. Kõrge glükoositaseme 
häire piirmäära kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku 
„Maksimumseaded“, lk 156.

Within Limits Kõrge ja madala glükoositaseme häire piirmäärade vahele jäänud 
sensori glükoositaseme näitude protsent. Kui te ei ole kõrge ja 
madala glükoositaseme häire piirmäära seadistanud, kasutab pump 
vaikeväärtusi. Kõrge ja madala glükoositaseme häire piirmäärade 
kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõike „Maksimumseaded“ (lk 
156) ja „Miinimumseaded“ (lk 157).

Below Low Limit Alla seadistatud alumise piirmäära glükoositaseme häire piiri jäänud 
sensori glükoositaseme näitude protsent. Kui te ei ole madala 
glükoositaseme häire piirmäära seadistanud, kasutab pump 
vaikeväärtusi. Madala glükoositaseme häire piirmäära kohta täpsema 
teabe saamiseks lugege lõiku „Miinimumseaded“, lk 157.

Alert before high 
(Teavita enne ülemist 
piirmäära))

Enne ülemist piirmäära antud häirete arv. 

Alert on high (Teavita 
ülemisel piirmääral)

Ülemisel piirmääral antud häirete arv.

Rise Alert Vere glükoositaseme tõusu häirete arv.

Alert before low 
(Teavita enne alumist 
piirmäära)

Enne alumise piirmäära antud häirete arv. 

Alert on low (Teavita 
alumisel piirmääral)

Alumisel piirmääral antud häirete arv.
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Kokkuvõttekuva: SmartGuard

Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse kokkuvõttekuva funktsiooni SmartGuardi osa. 
Funktsiooni SmartGuard kohta täpsema teabe saamiseks vaadake lõiku „Funktsioon 
SmartGuard“, lk 152.

Nimetus Kirjeldus

Suspend before low 
(Peata enne alumist 
piirmäära)

Keskmine enne alumist piirmäära manustamise peatamise 
juhtumite arv päevas.

Suspend on low (Peata 
alumisel piirmääral)

Keskmine alumisel piirmääral manustamise peatamise 
juhtumite arv päevas.

Time suspended by

sensor

Keskmine alumisel piirmääral või enne alumise piirmäära manus-

tamise peatamisest tingitud manustamise seisakute kestus päevas.

# SG readings Sensori vere glükoositaseme näitude arv päevas.

Päeva ajalugu (Daily History)
Kuval „Daily History“ (Päeva ajalugu) kuvatakse valitud päeval tehtud 

pumbatoiminguid või sisestatud sündmusi, näiteks vere glükoositaseme näite, 

manustatud booluseid, mis tahes kasutatud ajutisi basaalkoguseid jms. Kõige 

hiljutisem toiming või sündmus kuvatakse esimesena. Loetelust saate edasi liikuda 

toimingu või sündmuse täpsemate andmete juurde.

Päeva ajaloo vaatamine:

1. Avage päeva ajaloo kuva (Daily History).

Menu > History > Daily History

History Kuvatakse kuupäevade loetelu.

2. Valige konkreetne kuupäev, mille ajalugu soovite vaadata. Kuvatakse valitud
päeval toimunud pumba operatsioonide ja sisestatud sündmuste loetelu.

3. Võite valida suvalise loetelus toodud operatsiooni või sündmuse ja avada selle
üksikasjaliku vaate, millel on esitatud teave valitud toimingu või sündmuse kohta.
Näiteks kui vaatate funktsiooni Bolus Wizard abil manustatud booluse andmeid,
kuvatakse üksikasjaliku teabe kuval kõik selle boolusega seotud andmed, näiteks
glükoositaseme korrigeerimise määr, aktiivse insuliiniga korrigeerimine, sisestatud
süsivesikud ja arvutatud boolus.

Alarmide ajalugu (Alarm History)
Alarmide ajaloo kuval kuvatakse kõik valitud päeva alarmid ja häired. Kõige 

hiljutisem alarm või häire kuvatakse esimesena. Sellest loetelust saate edasi liikuda 

iga alarmi või häire täpsemate andmete juurde.
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Alarmide ajaloo vaatamine:

1. Avage alarmide ajaloo kuva.

Menu > History > Alarm History

Kuvatakse kuupäevade loetelu.

2. Valige konkreetne kuupäev, mille alarmide ajalugu soovite vaadata. Kuvatakse
loetelu, milles on esitatud kõik valitud kuupäeva alarmid ja häired.

3. Võite valida suvalise loetelus esitatud häire või alarmi ja avada selle
üksikasjaliku vaate, millel on esitatud teave valitud häire või alarmi kohta.

Funktsiooni Sensor Glucose Review (Sensori glükoositaseme ülevaade) 
kasutamine
Funktsiooni Sensor Glucose Review abil saate vaadata seadistatud ülemistel 
ja alumistel piirmääradel põhinevat sensori glükoositaseme ajalugu. Saate vaadata 
ühe päeva andmeid või mitme päeva keskmisi sensori glükoositasemete andmeid.

Funktsiooni Sensor Glucose Review saab kasutada siis, kui kasutate 
sensorifunktsiooni.

NB!  Seadistatud glükoositaseme ülemised ja alumised piirmäärad on 
mõeldud ainult teie sensori glükoositaseme andmete vaatamiseks ja need 
ei ole samad, mis sensori häirete andmiseks kasutatavad glükoositaseme 
ülemise ja alumise piirmäära häirete piirmäärad. Sensori glükoositaseme 
ülevaate all piirmäärade muutmine ei muuda teie seadistatud 
glükoositaseme ülemisi ja alumisi piirmäärasid.

Sensori glükoositaseme vaatamine:

1. Avage funktsiooni SG Review (Sensori glükoositaseme ülevaade) kuva.

Menu > History > Sensor Glucose Review

Kuvatakse funktsiooni SG Review kuva. Kuvatavad ülemise ja alumise piirmäära 
väärtused on teie sisestatud sensori glükoositaseme viimase ülevaate näidud või 
vaikeväärtused 10 mmol/l (ülemine piirmäär) ja 3,9 mmol/l (alumine piirmäär).
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2. Sisestage ülemine piirmäär ja alumine piirmäär, mida soovite sensori 

glükoositaseme ülevaates kasutada.

Sensori glükoositaseme ülemise ja alumise piirmäära vahe peab olema vähemalt 

1,1 mmol/l.

3. Sisestage sensori glükoositaseme keskmise näidu arvestamise päevade arv ja 

valige „Next“ (Edasi).

Kuvatakse joonis teie sensori glükoositaseme andmetega. Kui soovisite vaadata 

ühe päeva ajalugu, näidatakse joonisel andmeid selle kohta, kui sensori 

glükoositase oli täpsustatud piiridest kõrgem, madalam või jäi nende raamesse. 

Kerige alla, et vaadata tundide arvu ja protsenti, mil sensori vere glükoositase oli 

seadistatud piiridest kõrgem, madalam või jäi nendesse.

Kui salvestatud andmed puuduvad, kuvatakse ekraanil teade andmete 

puudumise kohta. 

Kui vaatate mitme päeva andmeid, kuvatakse joonisel keskmine protsent 
ajast, mil sensori glükoositase oli täpsustatud piiridest kõrgem, madalam või 
nende raames.
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ISIG ajalugu
ISIG on sensoriga mõõdetud signaal, mida kasutatakse teie sensori glükoositaseme 

väärtuse arvutamiseks. Funktsioon ISIG ajalugu näitab teie ISIG väärtusi viimase 24 

tunni jooksul. Seda teavet kasutab eelkõige tootetugi veaotsingu hõlbustamiseks ja 

seda saab kasutada ainult siis, kui olete sensorifunktsiooni sisse lülitanud.

ISIG ajaloo vaatamine:

1. Avage ISIG ajaloo kuva.

Menu > History > ISIG History

2. Valige kellaaeg, mille ISIG ajalugu soovite vaadata. Kuvatakse valitud tunni
ISIG ajalugu.

Funktsioon Event Markers (Sündmuste markerid)
Funktsioon Event Markers (Sündmuste markerid) võimaldab elektrooniliselt salvestada 
teatud tüüpi teavet.

Selle funktsiooni kasutamise korral sisestage sündmused siis, kui need toimuvad, sest 
süsteem salvestab sissekande tegemise aja. Pärast teabe pumpa sisestamist ei saa 
sissekandeid muuta. Salvestatud sündmusi saab vaadata kuval „Daily History“ (Päeva 
ajalugu).

Sisestatud teabe saab edastada tarkvarasse CareLink Personal. Tarkvaras saab seda 
kasutada aruannete koostamiseks, mida saate arstiga jagada.

Sündmuste markerite sisestamine:

1. Avage sündmuste markerite kuva.

Menu > Event Markers

2. Valige üks järgmistest kategooriatest ja sisestage sündmuse andmed:
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BG (VG) Kui te ei kasuta glükomeetri näitude pumbas salvestamiseks 

funktsiooni Bolus Wizard või ühilduvat glükomeetrit 

Ascensia, saate näidud siin sisestada. Kui kasutate sensorit, 

võite kasutada siin sisestatavat glükomeetri näitu 

kalibreerimiseks. Võite sisestada ka glükomeetri näite, mida 

ei saa kalibreerimiseks kasutada, näiteks söömise või vere 

glükoositaseme kiire tõusu ajal mõõdetud näite.

Injection 
(Süst)

Sisestage mistahes süsti teel manustatud insuliini 

ühikute arv.

NB!  Süstimissündmuse markeri abil 
sisestatud insuliiniühikuid ei liideta pumba 
jälgitava aktiivse insuliini kogusele.

Food 
(Toit)

Sisestage söödud või joodud süsivesikute kogus, mida ei 

ole juba sisestatud funktsiooni Bolus Wizard 

kalkulaatoriga. Võite näiteks sisestada madala vere 

glükoositaseme korrigeerimiseks tarbitud süsivesikud.

Ärge sisestage siin süsivesikuid, mille olete juba sisestanud 

kalkulaatorisse Bolus Wizard.

Exercise 
(Sport) 

Sisestage füüsilise tegevuse aeg. Tuleb kasuks, kui toimite 

järjekindlalt ühtemoodi ja sisestate andmed iga kord enne 

või pärast füüsilist tegevust.

Other 
(Muu)

Muud markerid võivad näiteks hõlmata ravimite võtmist, 

halba enesetunnet või stressi all kannatamist.
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Meeldetuletused
Meeldetuletused aitavad teil tähtsaid rutiinseid toiminguid meeles pidada. 
Konkreetsed meeldetuletused paluvad teil pärast booluse manustamist vere 
glükoositaset kontrollida, toidubooluse manustada, reservuaari tühjenemist 
kontrollida või infusioonikomplekti vahetada. Seadistada saab ka isiklikke 
meeldetuletusi, mida saate kasutada mistahes eesmärgil. Kui sensorifunktsioon on 
sisse lülitatud, palub kalibreerimise meeldetuletus teil sensorit kalibreerida.

Isiklikud meeldetuletused
Isiklike meeldetuletustena saab lisaks spetsiifilistele vere glükoositaseme kontrollimise 
ja ravimite manustamise meeldetuletustele salvestada kuus nummerdatud 
meeldetuletust.

Isikliku meeldetuletuse loomine:
1. Avage isiklike meeldetuletuste kuva.

Menu > Reminders > Personal
2. Valige „Add New“ (Lisa uus).

Kuvatakse kuva „Select Name“ (Vali nimi), kus on loetletud kasutatavad
meeldetuletused.

3. Valige meeldetuletus, mille soovite seadistada.
Avaneb valitud meeldetuletuse muutmise kuva.

4. Valige soovitud meeldetuletuse aeg.

5. Valige „Save“ (Salvesta). Isiklik meeldetuletus kuvatakse meeldetuletuse
muutmise või kustutamiseni iga päev valitud kellaajal.

Olemasoleva isikliku meeldetuletuse muutmine, ümber nimetamine või 
kustutamine: 
1. Avage isiklike meeldetuletuste kuva.
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Menu > Reminders > Personal

2. Valige meeldetuletus, mille soovite muuta.

3. Toimige ühel viisil järgmistest:

• Valige meeldetuletus, et see sisse või välja lülitada.

• Valige meeldetuletuse kellaaja muutmiseks „Edit“ (Muuda).

• Valige meeldetuletuse ümber nimetamiseks „Rename“ (Nimeta ümber).

• Valige meeldetuletuse kustutamiseks „Delete“ (Kustuta).

Pärast boolust VG kontrollimise meeldetuletus
Pärast boolust vere glükoositaseme (VG) kontrollimise meeldetuletus (Bolus VG 
Check) aitab teil pärast booluse manustamist vere glükoositaseme mõõtmist meeles 
pidada. Pump küsib teilt pärast booluse käivitamist, millal soovite vere 
glükoositaseme mõõtmise meeldetuletamist. Taimer hakkab lugema aega booluse 
manustamise alguse hetkest nullini.

NB!  Pärast boolust VG kontrollimise meeldetuletust ei saa kasutada, kui 
manustate booluse ühilduva glükomeetri Ascensia funktsiooni Remote 
Bolus (Kaugjuhitav boolus) abil.

Pärast boolust VG kontrollimise meeldetuletuse sisse ja välja lülitamine:

1. Avage meeldetuletuse „VG Check“ kuva.

Menu > Reminders > Bolus VG Check

2. Valige meeldetuletus selle sisse või välja lülitamiseks.

3. Valige „Save“ (Salvesta). 

Booluse manustamise käigus pärast boolust VG kontrollimise meeldetuletuse 
kasutamine:
1. Kui olete pärast boolust VG mõõtmise meeldetuletuse sisse lülitanud, kuvatakse

iga kord pärast booluse manustamise alustamist järgmine kuva:
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2. Valige aeg vahemikust 30 minutit kuni 5 tundi (30-minutilise intervalliga). Valige
„OK“.  Kui te ei soovi pärast booluse manustamist meeldetuletust saada, valige
punktiirjoon, ent ärge aega lisage, ja valige seejärel „OK“. Vajaduse korral
vajutage punktiirjoonele naasmiseks .

Vahele jäänud toidubooluse (Missed Meal Bolus) 
meeldetuletus
Vahelejäänud toidubooluse meeldetuletus annab häire, kui boolust ei manustata 
määratud perioodi jooksul. Need perioodid seadistatakse tavaliselt tavapäraste 
söögiaegade lähedusse, et tagada, et ükski toiduboolus ei jää manustamata. 
Seadistada saab kuni kaheksa vahele jäänud toidubooluse meeldetuletust.

Uue vahele jäänud toidubooluse meeldetuletuse loomine:
1. Avage vahele jäänud toidubooluste kuva.

Menu > Reminders > Missed Meal Bolus

2. Valige „Add New“ (Lisa uus).

3. Valige „Start time“ (Algusaeg) ja sisestage kellaaeg.

4. SValige „End time“ (Lõpuaeg) ja sisestage kellaaeg. Valida saab
ajavahemiku ühest minutist 24 tunnini.

5. Valige „Save“ (Salvesta).

Olemasolevate vahele jäänud toidubooluse meeldetuletuste sisse või välja 
lülitamine, muutmine või kustutamine:
1. Avage vahele jäänud toidubooluste kuva.

Menu > Reminders > Missed Meal Bolus

2. Valige üks juba loodud meeldetuletustest.

3. Muutke suvalist järgmistest:

• Valige meeldetuletus, et see sisse või välja lülitada.

• Valige meeldetuletuse kellaaja muutmiseks „Edit“ (Muuda).
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• Valige meeldetuletuse kustutamiseks „Delete“ („Kustuta“).

Tühjeneva reservuaari (Low Reservoir) meeldetuletus
Tühjeneva reservuaari meeldetuletus annab teile teada, kui insuliin hakkab 
reservuaarist otsa saama. See funktsioon võimaldab teil programmeerida pumba teile 
enne reservuaari tühjaks saamist tühjenemisest meelde tuletama. Saate valida ühe 
järgmistest tühjeneva reservuaari meeldetuletustest:

• Units (ühikud) – annab teada, kui reservuaari on jäänud täpsustatud arv
ühikuid ja uuesti, kui pooled allesjäänud ühikutest on kasutatud.

• Time (aeg)  – annab teile olenevalt programmeeritud basaalinsuliini
manustamisest märku, kui reservuaari tühjaks saamiseni on jäänud määratud
periood ja uuesti üks tund enne insuliini lõppemist.

NB!  Teabe allesjäänud aja või reservuaari jäänud ühikute arvu kohta leiate 
kuvalt „Quick Status“ (Oleku kokkuvõte). Olekukuvade avamise kohta 
täpsema teabe saamiseks vaadake lõiku „Olekukuvad“, lk 34.

Kui kasutate insuliini lõppemise kohta meeldetuletuse saamiseks aega, võtke 
arvesse, et allesjäänud aeg põhineb teie basaalinsuliini manustamise kogusel. Kui 
manustate booluse, väheneb allesjäänud aeg kiiremini.

Näiteks kui teie reservuaaris on õhtul magama heites piisavalt insuliini 10 tunniks ja 
te magate boolusinsuliini manustamata 8 tundi, on teil ärgates alles kahe tunni jagu 
basaalinsuliini. Oletame aga, et teie reservuaaris on hommikul kodust lahkudes 10 
tunni jaoks insuliini. Manustate boolused enne lõunat söödud suupiste ja lõuna 
katmiseks ning järelejäänud aeg väheneb vastavalt ja insuliin saab otsa enne 
kaheksatunnise tööpäeva lõppu.

HOIATUS:  Kui tühjeneva reservuaari häire kuvatakse pärast booluse 
manustamist või kanüüli täitmist, kontrollige alati reservuaari jäänud 
insuliini kogust. Kui jätate reservuaari jäänud insuliinikoguse 
kontrollimata, võite manustada liiga vähe insuliini, mis võib 
põhjustada hüperglükeemia.

132 8. peatükk



Tühjeneva reservuaari meeldetuletuse seadistamine:

1. Avage tühjeneva reservuaari kuva.

Menu > Reminders > Low Reservoir

2. Valige meeldetuletuse seadistamiseks ühikute (Units) või aja (Time)
kasutamiseks „Type“ (Tüüp).

3. Toimige olenevalt valitud tüübist järgmiselt:

• Valige ühikute arvu sisestamiseks „Units“ (Ühikud). Saate seadistada
väärtuse vahemikus 5–50 ühikut.

• Valige meeldetuletuse aja sisestamiseks tundides „Time“ (Aeg). Aja saab
sisestada vahemikus 2–24 tundi.

4. Valige „Save“ (Salvesta).

Komplektivahetuse meeldetuletus
Komplektivahetuse meeldetuletus (Change Set) aitab teil infusioonikomplekti 
vahetamist meeles pidada. Kui olete selle meeldetuletuse sisse lülitanud, hakkab 
see automaatselt infusioonikomplektide vahetamiste vahelist aega jälgima ja 
tuletab teile meelde, et peate infusioonikomplekti vahetama.

Komplektivahetuse meeldetuletuse (Set Change) sisse või välja lülitamine või 
muutmine:

1. Avage kuva „Set Change“ (Komplektivahetus).

Menu > Reminders > Set Change

2. Valige „Reminder“, et meeldetuletus sisse või välja lülitada. Kui lülitate
meeldetuletuse sisse, valige „Time“ (Aeg) ja valige meeldetuletuse ajaks kaks
või kolm päeva.

3. Valige „Save“ (Salvesta).

Kalibreerimise meeldetuletused
Kalibreerimise meeldetuletust (Calibration) saab kasutada siis, kui kasutate sensori-
funktsiooni. See funktsioon aitab teil meeles pidada, et peate sensorit kalibreerima. 
Näiteks kui seadistate meeldetuletuse ajaks neli tundi, saadetakse teile neli tundi 
enne järgmist vere glükoositaseme mõõtmist häire „Calibrate by“ (Kalibreeri ajaks).

Kalibreerimise meeldetuletuse (Calibrate) sisse ja välja lülitamine ja muutmine:

1. Avage kuva „Calibration“ (Kalibreerimine).

Menu > Reminders > Calibration
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2. Valige „Reminder“, et meeldetuletus sisse või välja lülitada.

3. Kui lülitate meeldetuletuse sisse, valige „Time“ (Aeg) ja sisestage aeg
vahemikust 5 minutit kuni 6 tundi.

4. Valige „Save“ (Salvesta).
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Üldised seaded
Sellest peatükist saate teavet mitmesuguste erinevate seadetega kaasnevate 
ülesannete kohta.

Lennurežiim
Lennurežiim (Airplane Mode) lülitab ajutiselt välja teie pumba juhtmevaba ühenduse. 
Kasutage seda siis, kui teil palutakse lennukis juhtmevabad seadmed välja lülitada.

HOIATUS:  Kui lennurežiim on sisse lülitatud, ei saa kasutada sensori 
toel töötavaid funktsioone, näiteks funktsiooni SmartGuard.  Sensori 
toel töötavad funktsioonid ei tööta siis, kui lennurežiim on aktivee-
ritud, sest pump ei saa saatjalt sensori näite. Toetuge lennurežiimi 
kasutamise ajal ravialaste otsuste tegemisel hüpoglükeemia või 
hüperglükeemia vältimiseks alati vere glükoositaseme väärtustele.

Kontrollige lennufirma spetsiifilisi lennu ajal meditsiiniseadmete kasutamist 
puudutavaid juhiseid. Kontrollige kohaliku lennujaama spetsiifilisi 
meditsiiniseadmeid ja turvaprotseduure puudutavaid suuniseid.

Järgmises tabelis on toodud erijuhised, mida tuleb järgida lennurežiimi ja koos 
pumbaga lisaseadmete kasutamise korral:

Kasutatav seade: Kuidas toimida:

Ühilduv 

glükomeeter 

Ascensia;

Kui lennurežiim on sisse lülitatud, ei saa kasutada funktsiooni Remote 

Bolus (Kaugjuhitav boolus) ja vere glükoositaseme näidud tuleb 

sisestada manuaalselt. Kui lennurežiim on välja lülitatud, kasutage 

ühilduvat glükomeetrit Ascensia nii nagu tavaliselt.
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Kasutatav seade: Kuidas toimida:

Glükomeeter, mis 
ei ole pumbaga 
ühendatud

Kasutage glükomeetrit, mis ei ole pumbaga seotud, nii nagu 

tavaliselt, olenemata sellest, kas lennurežiim on aktiveeritud või 

mitte.

Sensor ja 

saatja

Kui lennurežiim on aktiveeritud, ei saa pump saatjalt sensori näite. 

Saatja kogub endiselt sensori näite ja suudab salvestada kuni 10 

tunni andmed.

Kui lennurežiim lülitatakse välja, võib pumba ja saatja vahel taas 

juhtmevaba ühenduse loomiseks kuluda kuni 15 minutit. Saatja 

hakkab kuni 10 viimase tunni andmeid pumbale saatma.

Kui lülitate lennurežiimi välja:

• Kui lennurežiim oli aktiveeritud maksimaalselt kuus tundi, oodake 

15 minutit, et sensor ja saatja saadaks teie pumbale juhtmevaba 

ühenduse kaudu puuduvad sensori glükoositaseme näidud.

• Kui lennurežiim oli aktiveeritud kauem kui kuus tundi, ühendage 

saatja sensor lahti ja ühendage uuesti ning valige seejärel

„Reconnect Sensor“ (Ühenda sensor uuesti), kui see valik pumba 

ekraanil kuvatakse. 

Lennurežiimi sisse ja välja lülitamine:

1. Avage lennurežiimi kuva (Airplane Mode).

Menu > Utilities > Airplane Mode

2. Valige funktsiooni sisse või välja lülitamiseks „Airplane Mode“ (Lennurežiim).

3. Valige „Save“ (Salvesta).

Kui lennurežiim on aktiveeritud, kuvatakse olekuribal ühenduse ikooni asemel 

lennurežiimi ikoon           . 

Helisuvandid
Kuva „Audio Options“ (Helisuvandid) võimaldab muuta enamiku häirete ja 
teadete helitugevust ja seadistada heli- ja vibratsiooniseadeid. Valida saab kolme 
helisuvandi vahel:
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• heli

•

•

vibratsioon

heli ja vibratsioon

Aktiveeritud helisuvand kuvatakse olekuribal. Lugege täpsemalt lõigust „Olekuriba“, lk 
30.

Heli- ja vibratsiooniseadete valimine

1. Avage helisuvandite kuva (Audio Options).

Menu > Audio Options

2. Valige heli- (Audio) või vibratsiooni (Vibrate) suvand, mida soovite kasutada.

3. Kui valite suvandi „Audio“ (Heli) või „Audio & Vibrate“ (Heli ja vibratsioon),
saate muuta helitugevust.  Valige „Volume“ (Helitugevus) ja kasutage
soovitud helitugevuse saavutamiseks vasakut või paremat nuppu.

4. Valige „Save“ (Salvesta).

Automaatne peatamine
Automaatne peatamine (Auto Suspend) on ohutusfunktsioon, mis peatab 
igasuguse insuliini manustamine ja aktiveerib alarmi, kui te ei vajuta teatud 
täpsustatud perioodi jooksul ühtki nuppu. Arst võib näiteks paluda teil selle aja 
seadistada selle järgi, mitu tundi tavaliselt öösel magate. Küsige arstilt, kuidas seda 
funktsiooni kõige paremini kasutada.

Automaatse peatamise seadistamine:

1. Avage automaatse peatamise kuva (Auto Suspend).

Menu > Insulin Settings > Auto Suspend

2. Valige „Alarm“ (Alarm).

3. Valige „Time“ (Aeg) ja sisestage tundides aeg, mille soovite seadistada.

4. Valige „Save“ (Salvesta).

Blokeeritud režiim
Blokeeritud režiim (Block Mode) võimaldab hooldajatel, näiteks väikese lapse 
vanematel piirata juurdepääsu pumba olulistele seadetele.
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HOIATUS:  Jälgige alati blokeeritud režiimil pumba kasutamist. 
Pumba saab ka blokeeritud režiimil manuaalselt peatada. See võib 
põhjustada hüperglükeemiat või ketoatsidoosi.

Kui blokeeritud režiim on aktiveeritud, ei saa alustada uue booluse manustamist, 
alustada uue basaalmustri kasutamist ega alustada uue ajutise basaalkoguse 
manustamist. Kõik varem seadistatud boolus- ja basaalmanustamised jätkuvad aga 
nii nagu tavaliselt ja pumba kasutaja saab igal ajal booluse manustamise peatada.

Kui pump on blokeeritud režiimil, saab insuliinimanustamise peatada, võtta vastu 
sensori glükoositaseme näite, võtta ühilduvalt glükomeetrilt Ascensia vastu vere 
glükoositaseme väärtusi, vaadata ajalugu, pumpa testida ning sulgeda alarme ja 
häireid. Seadeid muuta ei aga saa.

HOIATUS:  Jälgige alati blokeeritud režiimil pumba kasutamist. 
Blokeeritud režiim ei takista kaugjuhitavate booluste (Remote 
Bolus) manustamist ühilduva glükomeetri Ascensia abil. Kui pump 
on blokeeritud režiimil, saab funktsiooni Remote Bolus 
(Kaugjuhitav boolus) abil ühilduvalt glükomeetrilt Ascensia 
booluse manustada.

Blokeeritud režiimi sisse või välja lülitamine:

1. Avage blokeeritud režiimi kuva.

Menu > Utilities > Block

2. Valige funktsiooni sisse või välja lülitamiseks „Block Mode“ (Blokeeritud režiim).

3. Valige „Save“ (Salvesta). Kui blokeeritud režiim on aktiveeritud, kuvatakse 

olekuribal luku ikoon       .

Blokeeritud režiimi sisse lülitamise korral küsitakse teilt, kas soovite muuta ka 

funktsiooni Remote Bolus (Kaugjuhitav boolus) seadeid. See teade kuvatakse 

ainult juhul, kui funktsioon Remote Bolus on aktiveeritud.

4. Valige kaugjuhitava booluse seadete muutmiseks „Yes“ (Jah).

5. Valige funktsiooni sisse või välja lülitamiseks „Remote Bolus“ (Kaugjuhitav
boolus).

6. Valige „Save“ (Salvesta).
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Süsivesikuühik
Süsivesikuühiku (Carb Unit) seadistusest oleneb, kas sisestate süsivesikud ja need 
kuvatakse grammides (g) või asendustes (exch). Süsivesikuid puudutavat teavet 
saate sisestada funktsiooni Bolus Wizard abil ja sündmuste markerite (Event 
Markers) all söödud toitu registreerimisega.

Süsivesikuühiku muutmine:

1. Avage kuva „Carb Unit“ (Süsivesikuühik).

Menu > Utilities > Carb Unit

2. Valige grammid (Grams) või asendused (Exchanges).

3. Valige „Save“ (Salvesta).

Kuvamissuvandid
Kuvamissuvandite (Display Options) all saate ekraani heledust suurendada või 
vähendada. Kuvamissuvandite kuval saab ka kellaaega muuta. Taustavalgustus 
jääb pärast nupule vajutamist põlema.

Kuvamissuvandite muutmine:

1. Avage kuvamissuvandite kuva (Display Options).

Menu > Utilities > Display Options

2. Valige ekraani heleduse reguleerimiseks „Brightness“ (Heledus). Saate valida
heleduse taseme 1–5 või variandi „Auto“, mille korra ekraani heledus muutub
automaatselt teie keskkonna järgi.

NB!  Valitud heleduse tase võib mõjutada patarei kasutusaega. 
Kaaluge patarei kasutusaja pikendamiseks madalama heleduse 
taseme kasutamist.

3. Valige pumba ekraani tagantvalgustuse aegumise aja reguleerimiseks „Backlight“
(Tagantvalgustus). Valida saab 15 sekundi, 30 sekundi, 1 minuti ja 3 minuti vahel.

NB!  Tagantvalgustus võib mõjutada patarei kasutusaega. Patarei 
kasutusaja pikendamiseks kaaluge tagantvalgustuse aegumise ajaks 
15 sekundi valimist.

4. Valige „Save“ (Salvesta).
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Keel

Saate valida keele, mida pump kasutab teabe kuvamiseks. 

Keele seadete muutmine:

1. Avage keele kuva.

Menu > Utilities > Language

Aktiivne keel on tähistatud linnukesega.

2. Valige soovitud keel.

3. Kui ekraanil kuvatakse kinnitamisteade, valige „Yes“ (Jah).

Pumbaseadete haldamine
Seadete haldamise (Manage Settings) all saate seadeid salvestada, taastada või kustutada. 

Alljärgnevas tabelis kirjeldatakse seadete haldamise suvandeid:

Save Settings Salvesta seaded. Salvestab teie aktiivsed seaded nii, et neid 
saab kasutada, kui tulevikus on vaja seaded uuesti sisestada.

Restore Settings Taasta seaded. Võimaldab seaded funktsiooni „Save Settings“ 
(Salvesta seaded) abil salvestatud seadete tagavarakoopia 
põhjal taastada.

Clear All
Settings

Kustuta kõik seaded. Kustutab teie seaded ja taastab 
tehaseseaded. Et pärast kõigi seadete kustutamist pumpa 
uuesti kasutada, võite kasutada funktsiooni „Restore 
Settings“ (Taasta seaded) või seaded manuaalselt uuesti 
sisestada. Nii saate taastada seadete eelmise versiooni või 
seaded uuesti sisestada.

Clear Active
Insulin

Kustuta aktiivne insuliin. See võimalus kuvatakse ainult siis, kui 
te ei ole kunagi aktiivse insuliini kogust kustutanud. Kasutage 
seda seadet, kui olete valmis pumpa esimest korda insuliiniga 
kasutama. Aktiivse insuliini kogust saab kustutada ainult üks 
kord.

Settings History Seadete ajalugu. Siin kuvatakse seadete haldamisega seotud 
hiljutiste toimingute ajalugu, näiteks seadete salvestamised, 
kustutamised ja taastamised.

Seadete salvestamine

Seadete salvestamine võimaldab vajaduse korral seaded hiljem taastada.
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Aktiivsete seadete salvestamine:

1. Avage seadete haldamise kuva (Manage Settings).

Menu > Utilities > Manage Settings

2. Hoidke korraga all  ja     , kuni kuvatakse menüü „Manage Settings“ 
(Seadete haldamine).

3. Valige „Save Settings“ (Salvesta seaded).

Kui salvestate seadeid esimest korda, kuvatakse teade, mis teatab teile, et teie
seaded on salvestatud.

Kui olete juba varem seadeid salvestanud, küsitakse, kas soovite varasemad
seaded praeguste seadetega asendada. Valige nõustumiseks „Yes“ (Jah). Valige
tühistamiseks „No“ (Ei).

Seadete taastamine

See variant võimaldab aktiivsed pumba seaded asendada viimaste salvestatud 
seadetega. Menüü valik „Restore Settings“ (Taasta seaded) on kasutatav ainult juhul, 
kui olete varem seaded salvestanud.

Varasemate seadete taastamine:

1. Avage seadete haldamise kuva (Manage Settings).

Menu > Utilities > Manage Settings

2. Hoidke korraga all        ja        , kuni kuvatakse menüü „Manage Settings“ 
(Seadete haldamine).

3. Valige „Restore Settings“ (Taasta seaded).

4. Aktiivsete seadete varasematega asendamiseks valige „Yes“ (Jah).
Tühistamiseks valige „No“ (Ei).

Seadete kustutamine

Valik „Clear All Settings“ (Kustuta kõik seaded) kustutab teie praegused seaded ja 
taastab tehaseseaded. Pärast seadete kustutamist kuvab pump käivitamise viisardi 
Startup Wizard, milles saate pumba seaded uuesti sisestada. Pumba kasutamise 
jätkamiseks peate seaded uuesti sisestama.

Valik „Clear All Settings“ (Kustuta kõik seaded) ei kustuta juhtmevabu ühendusi 
teiste seadetega, näiteks saatja või ühilduva glükomeetriga Ascensia.
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Ettevaatust!  Kustutage pumba seaded ainult juhul, kui arst on 
palunud teil seda teha. Seadete kustutamise korral peate kõik isiklikud 
seaded arsti juhiste järgi uuesti sisestama.

Kõigi seadete kustutamine:

1. Veenduge, et pump ei ole teie kehaga ühendatud.

2. Avage seadete haldamise kuva (Manage Settings).

Menu > Utilities > Manage Settings

3. Hoidke korraga all  ja  , kuni kuvatakse menüü „Manage Settings“
(Seadete haldamine).

4. Valige „Clear All Settings“ (Kustuta kõik seaded).

Kuvatakse kinnituskuva, millel küsitakse, kas soovite kõik seaded kustutada.

5. Seadete kustutamise jätkamiseks valige „Yes“ (Jah). Kui te ei taha seadeid

kustutada, valige „No“ (Ei).

Seadete kustutamise korral kuvatakse pumba ekraanil tervituskuva ja käivitub

käivitamise viisard Startup Wizard. Käivitussätete sisestamise kohta täpsema

teabe saamiseks vaadake lõiku „Käivitussätete sisestamine“, lk 26.

Aktiivse insuliini koguse kustutamine

Kasutage seda seadet, kui olete valmis pumpa esimest korda insuliiniga kasutama. 
See valik kustutab kõik aktiivse insuliini kogused, mida pump on jälginud, ja nullib 
aktiivse insuliini koguse. Kui harjutasite enne pumba insuliiniga kasutamist booluse 
manustamist, peate aktiivse insuliini koguse kustutama. Nii tagate et funktsioonil 
Bolus Wizard on booluse arvutamiseks täpne aktiivse insuliini koguse teave.

Aktiivse insuliini kogust saab kustutada ainult ühel korral. Kui olete aktiivse insuliini 
koguse kustutanud, ei saa seda funktsiooni enam kasutada.

1. Avage seadete haldamise kuva (Manage Settings).

Menu > Utilities > Manage Settings

2. Hoidke korraga all  ja  , kuni kuvatakse menüü „Manage Settings“ 
(Seadete haldamine).
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Avaneb seadete haldamise kuva (Manage Settings). Kui te ei ole aktiivse 
insuliini kogust kunagi kustutanud, kuvatakse valik „Clear Active 
Insulin“ (Kustuta aktiivne insuliin).

NB!  Kui seadete haldamise kuval ei ole aktiivse insuliini kustutamise 
valikut, olete pumba aktiivse insuliini koguse juba varem kustutanud.

3. Valige „Clear Active Insuline“ (Kustuta aktiivne insuliin).

Kuvatakse kinnituskuva, millel küsitakse, kas soovite jätkata.

4. Valige aktiivse insuliini väärtuse pumbast kustutamiseks „Clear“ (Kustuta). Kui te

ei soovi aktiivse insuliini kogust kustutada, valige „Cancel“ (Tühista).

Kuvatakse kinnitusteade, et teie aktiivse insuliini väärtus on kustutatud.

Pumba seadete ajaloo vaatamine

Seadete ajalugu (Settings History) näitab seadete haldamise (Manage Settings) 
alas tehtud toimingute ajalugu, näiteks seadete salvestamisi, taastamisi ja 
kustutamisi.

1. Avage seadete haldamise kuva (Manage Settings).

Menu > Utilities > Manage Settings

2. Hoidke korraga all  ja  , kuni kuvatakse menüü „Manage Settings“ 
(Seadete haldamine).

3. Valige „Settings History“ (Seadete ajalugu).

Kuvatakse seadete ajaloo kuva (Settings History).
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Enesekontrollitest
Enesekontrollitest (Self Test) on ohutusfunktsioon, mis võimaldab kontrollida, kas 
pump töötab korralikult. Seadmesisest diagnostikafunktsiooni saab kasutada 
hooldamiseks või kontrollimiseks, kas pump töötab korralikult. Enesekontrollitest 
lisandub rutiinsetele testidele, mida tehakse pumba töö käigus sõltumatult.

HOIATUS:  Jälgige alati enesekontrollitesti tegemise ajal enda vere 
glükoositaset. Insuliini manustamine peatub pumba enesekontrollitesti 
tegemise ajal kuni kaheks minutiks. Piiratud koguses insuliini 
manustamine võib põhjustada hüperglükeemiat.

Enesekontrollitest koosneb järgmistest testidest:

Test Kirjeldus

Ekraan Lülitab ekraani kuni 45 sekundiks sisse.

Märgutuli Lülitab märgutule kolmeks sekundiks sisse ja siis uuesti välja.

Vibratsioon Tekitab kaks vibratsioonitsüklit.

Toon Toob kuuldavale häire tooni, funktsiooni Easy Bolus (Lihtne boolus) 

(1. etapp) tooni ja alarmi tooni.

Pump läbib rea ülaltoodud tabelis loetletud teste. Enesekontrollitesti ajal tuleb 
pumpa jälgida.

Enesekontrollitesti tegemine:

1. Avage ensesekontrollitesti kuva (Self Test).

Menu > Utilities > Self Test

Kuvatakse teade, et käimas on enesekontrollitest.

Enesekontrollitestile kulub kaks minutit. Sel ajal muutub ekraan korraks

valgeks, märgutuli vilgub, pump vibreerib ja kõlavad helisignaalid.

2. Kui enesekontrollitest ei tuvasta probleeme, kuvatakse ekraanil uuesti
funktsioonide kuva (Utilities).
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Kui enesekontrollitesti käigus tuvastatakse probleem, kuvatakse teade, milles 
kirjeldatakse probleemi täpsemalt. Kui enesekontrollitesti käigus kuvatakse 
veateade või te märkate, et pump ei käitu testi ajal ettenähtud viisil , 
pöörduge abi saamiseks tootja kohaliku esinduse poole.

Sensori demoversioon
Sensori demoversioon (Sensor Demo) näitab teile, missugune oleks avakuva siis, 
kui kasutaksite glükoositaseme pideva jälgimise (CGM) funktsiooni (Continuous 
Glucose Monitoring). Sensori graafikute kohta täpsema teabe saamiseks lugege 
lõiku „Sensori graafikud“, lk 193.

HOIATUS:  Ärge kasutage sensori demoversiooni ravialaste otsuste 
tegemiseks. Sensori demoversioonis kuvatavad andmed ei ole 
tegelikud andmed. See on näide sellest, missuguseid andmeid 
saaksite vaadata sensorifunktsiooni abil.  Valede andmete põhjal 
raviotsuste tegemine võib põhjustada hüpoglükeemiat või 
hüperglükeemiat.

Sensori graafikute vaatamine:

1. Avage sensori demoversiooni kuva (Sensor Demo).

Menu > Utilities > Sensor Demo

Kuvatakse kuva, mis on näide sellest, missugune näeks teie avakuva välja siis,
kui kasutaksite valikulist CGM-funktsiooni.

2. Valige sensori graafikute näidete vaatamiseks „Select“ (Vali).

3. Sensori kuva näidete all saate:

■
Ü

ldised seaded

Üldised seaded 147

• vajutada nuppe või , et kursorit graafikul liigutada. Sensori 
andmete näited on esitatud erinevate ajaperioodide kohta; 



• Vajutage nuppe     või     , et vaadata graafikuid erinevate ajaperioodide
kohta. Vaadata saab 3-tunnise, 6-tunnise, 12-tunnise ja 24-tunnise perioodi
graafikuid.

Sensori demoversioonis simuleeritakse sensori glükoositaseme graafikut, 
millel on esitatud aja jooksul tõusva ja langeva glükoositaseme üldine trend. 
Graafiku ülaosas on toodud kellaaeg, külgmine riba aga näitab sensori 
glükoositaseme (SG) näidu markereid.

4. Sensori demoversioonist väljumiseks vajutage nupule      . 

Sensoriga seotud häirete vaatamine ja kuulamine:

1. Avage sensori demoversiooni kuva (Sensor Demo).

Menu > Utilities > Sensor Demo

2. Valige „Alert Demo“ (Häire demo).

3. Sensoriga seotud häirete vaatamiseks ja kuulamiseks valige suvaline
loetletud häiretest.

4. Häirete näidete loetelust väljumiseks vajutage nupule      , seejärel valige
häire sulgemiseks „OK“. Sensori demoversioonist väljumiseks vajutage
nupule         . 

Kellaaeg ja kuupäev
Veenduge, et teie pumba kellaaeg ja kuupäev on alati õigesti seadistatud. See on 
vajalik basaalinsuliini korralikuks manustamiseks ja täpse pumba funktsioonide logi 
pidamiseks. Kellaaega või kuupäeva võib olla vaja muuta juhul, kui reisite mõnda 
teise ajavööndisse või suveaja perioodi alguses või lõpus. Pump reguleerib pärast 
kellaaja ja kuupäeva muutmist kõiki seadeid automaatselt.

Kellaaja ja kuupäeva muutmine:

1. Avage kellaaja ja kuupäeva kuva (Time & Date).

Menu > Utilities > Time & Date

2. Valige kellaaeg (Time), kellaaja formaat (Time Format) või kuupäev (Date) ja
muutke neid nii, nagu vaja. Kui kasutate 12-tunnist formaati, täpsustage
kindlasti, kas kellaaeg on enne lõunat (AM) või pärast lõunat (PM).

3. Valige „Save“ (Salvesta).
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Glükoositaseme pideva jälgimise 
kasutamine
Selles peatükis kirjeldatakse teie pumbal glükoositaseme pideva jälgimise 
(CGM) funktsiooni kasutamist ja teie sensori glükoositaseme andmete 
vaatamist. See teave aitab teil tuvastada sensori glükoositaseme trendid ning 
teile teatatakse ka, kui teie sensori glükoositase langeb või tõuseb kiiresti.  
Varasemaid sensori glükoositaseme näite saate vaadata graafiku kujul. Saate 
teavet ka selle kohta, kuidas glükoositasemega seotud häireid vaigistada.

Sensori graafik
Sensori graafikul on kujutatud teie praegune sensori glükoositaseme (SG) näit, mille 
saatja edastab juhtmevabalt pumpa.

18 19 20
20

15

10

5
2.2

6.0 mmol/L, 21:00

3 hr

21

mmol/L

SG väärtusedülemine piirmäär

valitud näit või 
sündmus

Sensor peatas 
SmartGuardi

kellaaeg

alumine piirmäär

pidev  
SG näit

Sensori graafikul on esitatud järgmine teave:

• Viimane sensori glükoositaseme näit

24-Viimase 3-tunnise, 6-tunnise, 12-tunnise või 24-tunnise perioodi
sensori glükoositaseme näitude ajalugu
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• Teie kõrge ja madala glükoositaseme häire piirmäärad

• Graafikul kujutatud perioodil manustatud boolused

• Manustamise peatamise juhtumid

Võimalikud põhjused, miks graafikul ei kuvata SG-näitu:

• tekkinud on rike või sensoriga seotud häire;

• just sisestatud uut sensorit käivitatakse alles;

• just käivitunud uut sensorit kalibreeritakse alles;

• hiljuti uuesti ühendatud sensor ei ole veel töövalmis;

• sensori esialgsest kalibreerimisest on möödunud üle kuue tunni;

• sensori viimasest kalibreerimisest on möödunud üle 12 tunni.

Sensori graafiku vaatamine:

1. Valige avakuval graafikuala.

Kuvatakse kolme tunni andmeid hõlmava graafiku täisekraanvaade.

2. Valige     6-tunnise, 12-tunnise ja 24-tunnise perioodi graafikute vahel
liikumiseks.

3. Valige     SG-näitude ja sündmuste andmete vaatamiseks.

4. Täisekraanvaatelt väljumiseks vajutage       .

Sensori glükoositaseme kiire muutumise tuvastamine
Kui kasutate sensorit, kuvatakse siis, kui teie sensori glükoositase on tõusnud või 
langenud kiiremini kui teatud määral minuti kohta, avakuval trendi näitav nool. 
Kuvatavate noolte arv näitab, kui kiiresti teie sensori glükoositase on muutunud.

Alljärgnevas tabelis on esitatud trendinooled ja neile vastavad kiirused.

Sensori glükoositase on tõusnud vähemalt kiirusega 0,056 mmol/l minuti 

kohta, ent vähem kui kiirusega 0,111 mmol/l minuti kohta.

Sensori glükoositase on langenud vähemalt kiirusega 0,056 mmol/l minuti 

kohta, ent vähem kui kiirusega 0,111 mmol/l minuti kohta.

Sensori glükoositase on tõusnud vähemalt kiirusega 0,111 mmol/l minuti 

kohta, ent vähem kui kiirusega 0,167 mmol/l minuti kohta.
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Sensori glükoositase on langenud vähemalt kiirusega 0,111 mmol/l minuti 

kohta, ent vähem kui kiirusega 0,167 mmol/l minuti kohta.

Sensori glükoositase on tõusnud vähemalt kiirusega 0,167 mmol/l .

minuti kohta. Sensori glükoositase on langenud vähemalt kiirusega 0,167 
mmol/l minuti kohta.

Glükoositaseme häirete vaigistamine
Funktsioon „Alert Silence“ (Vaigistatud häired) võimaldab sensori glükoositaseme 
häired teatud perioodiks vaigistada. See on kasulik siis, kui te ei taha teisi segada, 
näiteks kui olete ärikohtumisel või kinos. Süsteem salvestab selle funktsiooni 
kasutamise ajal ikka kõigi häirete kellaajad ja glükoositaseme väärtused. Neid 
andmeid saab vaadata kuval „Alarm Histoy“ (Alarmide ajalugu). Täpsema teabe leiate 
lõigust „Alarmide ajalugu“, lk 121.

Kui saate funktsiooni „Alert Silent“ kasutamise ajal glükoositaseme häire, hakkab 
märgutuli vilkuma ja ekraanil kuvatakse sensori häireteade, mis teatab teile, et häire 
on vaigistatud. Sensor ei vibreeri ega anna helisignaali. Kui te ei kustuta häiret 
eelseadistatud perioodil, mille jooksul häired on vaigistatud, hakkab pump häire 
kustutamiseni perioodiliselt piiksuma või vibreerima.

Järgmises tabelis kirjeldatakse iga variandi valimise korral vaigistatavaid 
glükoositaseme häireid.

Häirete 
vaigistamise 
seade

Vaigistab need häired

High Alerts Only 
(Ainult ülemise 
piirmäära häired)

Häire ülemisel piirmääral, enne ülemist piirmäära, taseme tõusmise häire

High & Low 
Alerts (Ülemise ja 
alumise piirmäära 
häired)

Häire ülemisel piirmääral enne ülemist piirmäära taseme tõusmise 

häire, häire alumisel piirmääral enne alumist piirmäära enne alumist 

piirmäära peatamise häire ja basaalmanustamise jätkamise häire

NB!  Alumisel piirmääral antavat häiret ei saa vaigistada, 
kui sisse on lülitatud manustamise alumisel piirmääral 
või enne alumist piirmäära peatamise suvand.
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Häirete 

vaigistamise 

seade

Vaigistab need häired

Kõik sensori 
häired

Kõik eespool loetletud ülemisel ja alumisel piirmääral 

antavad häired ja lisaks järgmised:

• Kõik kalibreerimishäired, meeldetuletused ja veateated

• Kõik sensori sisestamisega seotud häired, sh sensori soojenemise,

sensori vahetamise, sensori aegumise, sensori rikete,

ühendamisprobleemide häired jms

• Kõik saatjaga seotud häired, sh kõik saatja aku ja

ühendusprobleemidega seotud häired

Glükoositaseme häirete vaigistamine:

1. Avage kuva „Alert Silence“ (Vaigistatud häired).

Menu > Sensor Settings > Alert Silence

2. Valige häirete seadistamiseks, mille soovite vaigistada „High Alerts Only“
(Ainult ülemise piirmäära häired), „High & Low Alerts“ (Ülemise ja 
alumise piirmäära häired) või „All Sensor Alerts“ (Kõik sensori häired). 
Ülaltoodud tabelis kirjeldatakse iga valiku korral vaigistatavaid häireid.

NB!  Kui valite kõik sensori häired, ei saa te ühtegi sensori 
glükoositaseme näidu, sensori, kalibreerimisvajaduse ega saatjaga 
seotud häiret. Glükoositaseme häire korral hakkab märgutuli vilkuma ja 
pumba ekraanile ilmub teade, mis teavitab teid vaigistatud häirest, ent 
pump ei vibreeri ega anna helisignaali. Konkreetset häiret saate vaadata 
alarmide ajaloost (Alarm History). Lugege täpsemalt lõigust „Alarmide 
ajalugu“, lk 121.
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3. Valige häirete vaigistamise kestus (Duration) (30 minutit kuni 24 tundi) ja
seejärel valige „OK“.

4. Valige „Begin“ (Alusta). Häired vaigistatakse kohe ja teid suunatakse tagasi
sensori seadete kuvale.

Häirete vaigistamise tühistamine:

1. Avage kuva „Alert Silence“ (Vaigistatud häired).

Menu > Sensor Settings > Alert Silence

2. Valige „Cancel Alert Silence“ (Tühista häirete vaigistamine).
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Alarmid, häired ja teated
Selles peatükis kirjeldatakse kõige sagedamini esinevate ja kõige tõsisemate 
teadete iseloomu ja nende lahendamist.

Alarmidest, häiretest ja teadetest
Pump on varustatud põhjaliku ohutusvõrguga. Kui ohutusvõrk tuvastab 
midagi ebatavalist, edastab see teadete kujul vajaliku teabe. 
Teated hõlmavad alarme, häireid, meeldetuletusi ja teateid.

NB!  Kui saate teate siis, kui pump on lukustatud, saate alarmi, häire või 
teate kustutada pumpa lukust lahti tegemata. Kui olete teate kustutanud, 
suunatakse teid avakuvale. Avakuvalt edasi liikumiseks peate pumba lukust 
avama. Täiendava teabe saamiseks lugege lõiku „Pumba lukust avamine“,  lk 
28.

Kui olete saanud mitu teadet ja peate üle vaatama mitu teadet, kuvatakse ekraani 

paremas ülanurgas asuval teateikoonil väike valge lapike       . Kui olete esimese 

teate kustutanud, ilmub ekraanile järgmine teade.

NB!  Peate kindlasti kõigile pumbal kuvatavatele teadetele ja kinnitustele 
kohe reageerima. Kui te ei reageeri, kuvatakse pumbal teate kuva, kuni 
olete sellele reageerinud.
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Mõnikord võib teatele reageerimise ajal ekraanile ilmuda
teine teade. Reageerige kindlasti kõigile teadetele, mille saate.

Valge kolmnurk ekraani paremal all nurgas tähendab, et peate jätkamiseks 
nupule vajutama.

HOIATUS:  Kui saate pumba kriitilise rikke teate, kuvatakse 
järgmine kuva ja pump toob kuuldavale sireeni.

Ühendage insuliinipump kohe lahti ja lõpetage selle kasutamine. 
Pöörduge abi saamiseks tootja kohaliku esinduse poole.

Ärge unustage, et teie organism vajab ka pärast pumba 
hoiulepanekut insuliini. Pöörduge kindlasti arsti poole ja leppige 
kokku, missugust alternatiivset meetodit hakkate pumba 
eemaldamise korral insuliini manustamiseks kasutama.

Alarmid
Alarm hoiatab teid, et pump tuvastas rikke, mille 

tõttu ei ole võimalik insuliini manustada. Peate 

alarmile kindlasti vastama.

HOIATUS:  Ärge eirake pumba 
alarme.  Insuliini manustamine 
peatub pumba alarmi korral. See võib 
põhjustada hüperglükeemiat või 
ketoatsidoosi.

Häire korral:

Ekraan: Pumbal kuvatakse teade punase ikooni ja juhistega.
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Märgutuli: Punane märgutuli vilgub kaks korda, millele järgneb paus. Seda mustrit 
korratakse. Märgutulega saate tutvuda lõigus „Nuppude kasutamine“, lk 22.

Heli: Pump toob olenevalt heliseadetest (Audio Settings) kuuldavale alarmitooni, 
teavitab pideva kolmest impulsist ja pausist koosneva vibratsioonimustriga või nii 
helisignaali kui ka vibratsiooniga.

Peate lahendama alarmi esile kutsunud probleemi. Enamasti tuleb alarmi 
kustutamiseks vajutada nupule      ja teha valik. Mõnel juhul ei lahenda alarmi 
kustutamine aga selle põhjustanud probleemi. Alarm jääb korduma, kuni probleem 
on lahendatud.

Kui te ei reageeri alarmile, eskaleerub alarm kümne minuti pärast valjuks hädaolukorra 
sireeniks. Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Alarmide ja häirete eskaleerumine“, lk 
249.

Häired
Häire teatab olukorrast, mis võib teie tähelepanu 
vajada. Häire on vähem tõsine kui alarm.

Häire korral:

Ekraan: Pumbal kuvatakse teade kollase ikooni ja 
juhistega.

Märgutuli: Pumba punane märgutuli vilgub kaks korda, millele järgneb paus, 
seejärel vilgub tuli uuesti sama mustriga. Märgutulega saate tutvuda lõigus 
„Nuppude kasutamine“, lk 22.

Heli: Pump toob olenevalt heliseadetest (Audio Settings) kuuldavale alarmitooni,  
teavitab pideva kolmest impulsist ja pausist koosneva vibratsioonimustriga või nii 
helisignaali kui ka vibratsioonimustriga.

Häire kustutamiseks vajutage nupule ja tehke valik. Kui te ei reageeri häirele, 
hakkab pump olenevalt häirest iga viie või iga viieteistkümne minuti järel piiksuma. 
Mõned häired eskaleeruvad samuti kümne minuti pärast valjuks hädaolukorra 
sireeniks. Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Alarmide ja häirete eskaleerumine“, 
lk 249.

■
A

larm
id, häired ja teated 

Alarmid, häired ja teated 203



NB! Kui häire tekib siis, kui kasutate mõnda teist kuva peale avakuva, võib 
häiresignaal ilmuda siis, kui naasete avakuvale.

Teated
Teade kuvatakse teie pumba seisukorrast 

teavitamiseks  või siis, kui peate otsuse tegema.

Teate ilmumise korral:

Ekraan: pumbal kuvatakse teade sinise ikooni ja 
juhistega.

Märgutuli: ei sütti ega vilgu.

Heli: pump toob olenevalt teatest kuuldavale teatetooni, häiretooni või jääb 
hääletuks. Teatega võib olenevalt heliseadetest (Audio Options) kaasneda 
helisignaal,  ainult vibratsioon või helisignaal ja vibratsioon.

Teate kustutamiseks vajutage nupule  ja tehke valik.

Pumba alarmid, häired ja teated
Järgmises tabelis on loetletud kõige sagedamini esinevad või tõsisemad pumbaga 
seotud alarmid, häired ja teated. Tabelis selgitatakse ka nende teadete tähendusi, 
tagajärgi ja kuvamise põhjuseid ning antakse nõu probleemi lahendamiseks. Kui 
pumbal kuvatakse alarm, häire või teade, mida ei ole allpool nimetatud, valige alarmi 
kustutamiseks „OK“ ja helistage abi saamiseks tootja kohalikku esindusse.
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Pealkiri ja tekst Selgitus Edasised tegevused

Active Insulin cleared 
(Aktiivne insuliin 
kustutatud). 

Aktiivse insuliini kogus on 

kustutatud.

Aktiivse insuliini 

kogus on nüüd 0 

ühikut. See võib 

juhtuda, kuna 

teatud alarmid 

kustutavad aktiivse 

insuliini koguse 

automaatselt.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Enne pumba taaskäivitamist jälgitud

aktiivse insuliini kogust ei arvestata

funktsiooni Bolus Wizard uutes

arvutustes. Küsige arstilt, kui kaua

peate pärast aktiivse insuliini koguse

nullimist ootama enne, kui võite

taas funktsiooni Bolus Wizard abil

usaldusväärselt aktiivse insuliini

koguse arvutada.

• Viimase booluse manustamise aega

ja kogust saab vaadata päeva

ajaloost (Daily History). Täpsema

teabe saamiseks lugege lõiku „Päeva 

ajalugu“, lk 121. 

Te ei vajutanud 

funktsiooni „Auto 

Suspend“ (Automaat

ne peatamine) 

seadete all määratud 

aja jooksul ühtki 

nuppu.

• Alarmi kustutamiseks ja basaal-

insuliini manustamise jätkamiseks

valige „Resume Basal“ (Jätka

basaalinsuliini manustamist).

• Kontrollige enda vere glükoositaset

ja korrigeerige vajaduse järgi.

Auto Suspend 
(Automaatne peatamine).

Insuliini manustamine 

peatati. Funktsioonile 

„Auto Suspend“ määratud 

aja jooksul ei vajutatud 

ühelegi nupule.

Battery failed 
(Tühi patarei).

Sisestage uus AA-patarei.

Pumba patarei on 

liiga tühi.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Eemaldage vana patarei ja

sisestage uus AA-patarei.

Täpsema teabe saamiseks lugege

lõiku „Patareid“, lk 23. 

Battery not compatible 
(Sobimatu patarei). 

See User Guide.

Patarei, mille pumpa 

sisestasite, ei sobi 

pumbas 

kasutamiseks.

• Alarmi kustutamiseks eemaldage

sobimatu patarei.

• Sisestage uus AA-patarei.  Sobivate

patareide kohta teabe saamiseks

lugege lõiku „Patareid“, lk 23. 
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Bolus not delivered 
(Boolust ei manustatud).

Sisestatud boolus aegus 
enne manustamist. Kui 
soovite booluse 
manustada, sisestage 
väärtused uuesti.

Booluse väärtused 

sisestati, ent 

boolust ei 

manustatud 30 

sekundi jooksul.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kui soovisite booluse manustada,

kontrollige enda vere

glükoositaset, sisestage booluse

väärtused uuesti ja manustage

boolus.

Bolus stopped (Boolus 
peatatud)

Booluse manustamist või 

kanüüli täitmist ei saa 

jätkata. Manustatud on 

XX.XXX / YY.YYY ühikust.

ZZ.ZZZ ühikut ei manusta-

tud. Vajaduse korral

sisestage väärtused uuesti.

Patarei sai booluse 

manustamise või 

kanüüli täitmise ajal 

tühjaks.

• Pange tähele, missugune kogus

insuliini jäi manustamata.

• Asendage AA-patarei.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Manustage ülejäänud

Cannot connect device 
(Seadet ei saa ühendada)

See seade ei ühildu teie 

pumbaga. Vaadake 

kasutusjuhendit.

• Seade mida

proovite

ühendada, ei

pruugi olla teie

pumbaga ühilduv.

• Püüate saatjat

pumbaga

ühendada, ent

teine saatja on

pumbaga juba

juhtmevabalt

ühendatud.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Pumbaga ühilduvate seadmete

loetelu on toodud lõigus

„Lisaseadmed“, lk 17.

• Saatja välja vahetamise korral

kustutage kindlasti enne uue

saatja ühendamist pumbast vana

saatja. Pumbaga saab korraga

ühendada ainult ühe saatja.

Täpsema teabe saamiseks lugege

lõiku „Pumbast saatja kustutamine“, 

lk 182. 

Check settings 
(Kontrollige seadeid)

Startup Wizard on 

seadistatud. Kontrollige 

seadeid ja seadistage 

teised seaded.

Mõned seaded on 

kustutatud või 

tehaseseaded on 

taastatud.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Vaadake üle kõik seaded, mida te

käivitamise viisardis Startup

Wizard ei seadistanud, ja sisestage

vajaduse korral väärtused uuesti.
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Critical pump error 
(Kriitiline pumba rike)

Manustamine peatus. 

Pump ei tööta korralikult. 

Lõpetage pumba 

kasutamine.

Võtke infusioonikomplekt 

enda kehast välja. Kaaluge 

alternatiivse insuliiniravi 

kasutamist. Vaadake 

kasutusjuhendit.

Tekkis kriitiline 

pumba rike.

Pump ei saa insuliini manustada. 

Eemaldage infusioonikomplekt ja 

lõpetage pumba kasutamine.

• Kaaluge alternatiivse insuliini

manustamise viisi kasutamist.

• Kontrollige enda vere glükoosi-

taset ja korrigeerige vajaduse järgi.

• Kirjutage häirekuval kuvatav

veakood üles.

• Helistage abi saamiseks tootja

kohalikku esindusse.

Delivery limit exceeded 
(Manustamise piirmäär 
ületati)

Manustamine peatus. 

Kontrollige vere glükoosi-

taset. Lugege  kasutus-

juhendit.

Püüdsite manustada 

rohkem insuliini, kui 

on teie maksimaalse 

booluse ja maksimaa-

lse basaalkoguse 

seadete alusel 

ootuspärane.

• Kontrollige enda vere
glükoositaset.

• Valige „Resume Basal“ (Jätka
basaalmanustamist).

• Kontrollige booluse ajalugu (Bolus
History) ja hinnake uuesti enda
insuliinivajadust.

• Jätkake enda vere glükoositaseme
jälgimist.

Fill Cannula? 
(Täidan kanüüli?)

Valige kanüüli täitmiseks 

„Fill“ (Täida) või „Done“ 

(Valmis), kui kanüüli ei ole 

vaja täita.

Kuva „Fill 

Cannula“ (Täida 

kanüül) kuvati

15 minutit.

• Kanüüli täitmise jätkamiseks

valige „Fill“ (Täida).

• Kui teil ei ole vaja kanüüli täita,

valige selle protsessi vahele

jätmiseks „Done“ (Valmis).

Insert battery 
(Sisestage patarei)

Manustamine peatus. 

Sisestage kohe uus 

patarei.

Patarei võeti 

pumbast välja.

• Sisestage uus AA-patarei.

• Alarm kustub, kui uue patarei

sisestate.

• Kui te ei sisesta uut patareid 10

minuti jooksul, lülitub pump välja.
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Insulin flow blocked 
(Insuliinivool blokeeritud)

Kontrollige vere 

glükoositaset. Kaaluge 

süstimist ja ketoonide 

taseme mõõtmist. 

Vahetage reservuaari ja 

infusioonikomplekti.

Pump tuvastas, et 

basaal- või 

boolusinsuliini 

vool on 

blokeeritud.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset. Kaaluge ketoonide

taseme mõõtmist ja tehke

vajaduse korral süst.

• Eemaldage infusioonikomplekt ja

reservuaar.

• Valige „Rewind“ (Keri tagasi), et

alustada uue infusioonikomplekti

ja reservuaariga uue reservuaari

kasutamise protsessi.

Kui booluse manustamine oli 

alarmi ajal pooleli:

• Kontrollige päeva ajaloost (Daily

History), kui suur booluse kogus

enne pumba alarmi manustati.

• Kaaluge ülejäänud booluse

manustamist, kui te ei arvestanud

insuliinisüsti koguse arvutamisel

boolusinsuliiniga.
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Insulin flow blocked 
(Insuliinivool 
blokeeritud)

Kontrollige vere 

glükoositaset. Kaaluge 

süstimist ja ketoonide 

taseme mõõtmist. 

Reservuaaris on 

hinnanguliselt 0 ühikut 

insuliini.

Vahetage reservuaari ja 

infusioonikomplekti.

Pump tuvastas, et 

insuliinivool 

blokeeriti ja 

reservuaaris ei ole 

enam insuliini.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset. Kaaluge

ketoonide taseme mõõtmist ja

tehke vajaduse korral süst.

• Eemaldage infusioonikomplekt

ja reservuaar.

• Valige „Rewind“ („Keri tagasi“),

et alustada uue

infusioonikomplekti ja

reservuaariga uue reservuaari

kasutamise protsessi.

Kui booluse manustamine oli 

alarmi ajal pooleli:

• Kontrollige päeva ajaloost (Daily

History), kui suur booluse kogus

enne pumba alarmi manustati.

• Kaaluge ülejäänud booluse

manustamist, kui te ei arvestanud

insuliinisüsti koguse arvutamise

käigus boolusinsuliiniga.

Insulin flow blocked 
(Insuliinivool blokeeritud)

Kanüüli täitmine peatus. 

Võtke infusioonikomplekt 

enda kehast välja. 

Vahetage reservuaari ja 

infusioonikomplekti.

Pump tuvastas, et 

insuliinivool 

blokeeriti kanüüli 

täitmise ajal.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset. Kaaluge ketoonide

taseme mõõtmist ja tehke

vajaduse korral süst.

• Eemaldage infusioonikomplekt ja

reservuaar.

• Valige „Rewind“ (Keri tagasi), et

alustada uue infusioonikomplekti

ja reservuaariga uue reservuaari

kasutamise protsessi.
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Insulin flow blocked 
(Insuliinivool 
blokeeritud)

Kateetri täitmine 

peatati. Eemaldage 

reservuaar ja valige 

uuesti alustamiseks 

„Rewind“ (Keri tagasi).

Pump tuvastas, et 

insuliinivool 

blokeeriti kateetri 

täitmise ajal. 

Võimalik kateetri ja 

reservuaari vahelise 

ühenduse probleem.

• Eemaldage reservuaar ja valige

kateetri täitmise protsessi uuesti

alustamiseks „Rewind“ (Keri tagasi).

• Ühendage kateeter reservuaari

küljest lahti.

• Veenduge, et kateeter ei ole

kokku pressitud ega väändunud.

• Jätkake sama infusioonikomplekti

ja reservuaariga pumbal

kuvatavate juhiste järgimist.

• Alarmi kordumise korral kasutage

uut infusioonikomplekti.

Loading incomplete 
(Laadimine jäi pooleli)

Eemaldage reservuaar ja 

valige laadimise uuesti 

alustamiseks „Rewind“ 

(Keri tagasi).

Vajutasite pärast 

laadimise algust 

nupule     .

• Eemaldage reservuaar uuesti

alustamiseks.

• Valige „Rewind“ (Keri tagasi) ja

järgige ekraanil kuvatavaid

juhiseid.

Low battery Pump 
(Pumba patarei 
tühjeneb) 

Vahetage patarei 
varsti välja.

Pumba patarei 

hakkab tühjaks 

saama.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Vahetage AA-patarei esimesel

võimalusel välja. Muidu insuliini

manustamine peatub ja kuvatakse

alarm „Replace Battery

Now“ (Vahetage kohe patarei).

• Kui pump manustab boolust või

täidab kanüüli, laske pumbal enne

patarei vahetamist lõpetada.
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Low reservoir 
(Tühjenev reservuaar)

XX tunni varu. Vahetage 

reservuaar välja.

või:

Alles XX ühikut. Vahetage 

reservuaar välja.

Insuliin hakkab teie 

reservuaarist 

meeldetuletuse 

„Low Reservoir“ 

(Reservuaari 

tühjenemine) all 

seadistatud tundide 

või ühikute arvu 

alusel otsa saama.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Vahetage reservuaar varsti välja.

• Kui te ei vaheta reservuaari pärast

selle häire saamist, saate teise tüh-

jeneva reservuaari häire siis, kui

insuliinikogus langeb pooleni esi-

mese häire saatmiseks määratud

kogusest. Täpsema teabe saami-

seks lugege lõiku „Tühjeneva 

reservuaari meeldetuletus“, lk 132

Manage settings error 
(Seadete haldamise viga)

Manustamine peatus. 

Seadete haldamise alt 

(Manage Settings) 

kustutati seadete 

tagavarakoopia. Aktiivsed 

seaded toimivad 

nõuetekohaselt. Valige 

taaskäivitamiseks „OK“. 

Vaadake kasutusjuhendit.

Tekkis pumbarike ja 

pump tuleb 

taaskäivitada. 

Seadete 

tagavarakoopia 

kustus, ent 

praeguseid seadeid 

ei muudetud.

• Valige pumba taaskäivitamiseks

„OK“. Teie aktiivseid seadeid ei

muudetud. Ainult seadete

tagavarakoopia läks kaduma.

• Kui pump käivitub uuesti, järgige

ekraanil kuvatavaid juhiseid.

• Kui pumbal oli pooleli booluse

manustamine või kanüüli täitmine,

vaadake päeva ajalugu (Daily

History) ja hinnake enda

insuliinivajadust.

• Kaaluge enda aktiivsete seadete

salvestamist. Täpsema teabe

saamiseks lugege lõiku „Seadete 

salvestamine“, lk 142.

Max Fill reached 
(Maksimaalne täitmiskogus 
saavutati)

3X.X ühikut. Kas nägite 

kanüüli otsas tilku?

Kateetri täitmiseks 

vajalik hinnanguline 

ühikute arv on 

ületatud. Insuliin 

peaks olema 

jõudnud kateetri 

otsa.

• Kui näete kateetri otsas tilku,

valige „Yes“ (Jah).

• Kui te ei näe tilku, valige

„No“ (Ei).

• Järgige pumbal kuvatavaid

juhiseid.
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Max Fill reached 
(Maksimaalne 
täitmiskogus saavutati)

4X.X ühikut. Eemaldage 

reservuaar ja valige uue 

reservuaari kasutamise 

protseduuri alustamiseks 

„Rewind“ (Keri tagasi).

Hinnanguliselt 

kateetri täitmiseks 

vajalik ühikute arv on 

ületatud. Insuliin 

peaks olema 

jõudnud kateetri 

otsa.

• Eemaldage reservuaar.

• Kontrollige, kas reservuaaris on

veel insuliini. Kui on võite jätkata

sama reservuaari kasutamist.

• Valige uue reservuaari kasutamise

protsessi alustamiseks

„Rewind“ (Keri tagasi).

No reservoir detected 
(Reservuaari ei leita)

Kerige enne reservuaari 

laadimist tagasi.

Pumbas ei ole 

reservuaari või 

reservuaar ei ole 

korralikult oma 

kohale lukustunud.

• Valige „Rewind“ (Keri tagasi).

• Veenduge, et reservuaar on

insuliiniga täidetud.

• Kui pump seda küsib, veenduge,

et reservuaar on sisestatud ja

korralikult oma kohal.

Power error detected 
(Tuvastati toiterike)

Manustamine peatus. 

Salvestage seaded nende 

tarkvarasse CareLink üles 

laadimise teel või 

kirjutage need paberile. 

Vaadake kasutusjuhendit.

Teie pumba 

seesmist toiteallikat 

ei saa laadida. 

Pump töötab ainult 

AA-patarei toitel.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere glükoosi-

taset ja korrigeerige vajaduse järgi.

• Salvestage seaded esimesel

võimalusel, sest AA-patarei hakkab

tühjaks saama.

• Helistage abi saamiseks tootja

kohalikku esindusse.

Power loss 
(Toite katkemine)

AA-patarei võeti rohkem 

kui 10 minutiks välja või 

toide katkes. Valige 

kellaaja ja kuupäeva 

uuesti sisestamiseks „OK“.

Pumba patarei 

eemaldati üle 10 

minuti

tagasi ja pumba 

toitevarud on otsas. 

Peate kellaaja ja 

kuupäeva uuesti 

seadistama.

• Valige kellaaja ja kuupäeva

kuva (Time & Date) avamiseks

„OK“.

• Sisestage õige kellaaeg (Time),

kellaaja formaat (Time Format)

ja kuupäev (Date).
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Pump error 
(Pumba rike)

Manustamine peatus. 

Aktiivsed seaded 

kustutati. Pump tuleb 

taaskäivitada. Valige 

taaskäivitamiseks „OK“ ja 

sisestage enda seaded 

uuesti. Vaadake 

kasutusjuhendit.

Tekkis pumba rike 

ja pump 

taaskäivitatakse. 

Pumba seaded 

asendatakse 

tehaseseadetega.

• Valige pumba taaskäivitamiseks
„OK“.

• Kui pump käivitub uuesti, järgige

ekraanil kuvatavaid juhiseid.

• Kontrollige pärast taaskäivitamist

seadeid ja sisestage seaded uuesti,

kui vaja.

• Kui tegite hiljuti valiku „Manage

Settings“ (Seadete haldamine) all

seadetest tagavarakoopia, kasutage

funktsiooni „Restore Settings“ (Taasta

seaded).

• Kui pumbal oli pooleli booluse

manustamine või kanüüli täitmine,

vaadake päeva ajalugu (Daily History)

ja hinnake uuesti enda

insuliinivajadust.

• Kui see alarm esineb sageli, kirjutage

üles häirekuval kuvatav veakood

(selle leiate ka alarmide ajaloost

(Alarm History) ja pöörduge abi

saamiseks tootja kohaliku esinduse

poole.

Pump error 
(Pumba rike)

Manustamine peatus. 

Seadeid ei muudetud. 

Pump tuleb taaskäivitada. 

Valige taaskäivitamiseks 

„OK“. Vaadake 

kasutusjuhendit.

Tekkis pumba rike ja 

pump tuleb 

taaskäivitada.

• Valige pumba taaskäivitamiseks
„OK“.

• Kui pumbal oli pooleli booluse

manustamine või kanüüli täitmine,

vaadake päeva ajalugu (Daily

History) ja hinnake uuesti enda

insuliinivajadust.

• Kui see alarm esineb sageli, kirjutage

üles häirekuval kuvatav veakood

(selle leiate ka alarmide ajaloost

(Alarm History) ja pöörduge abi

saamiseks tootja kohaliku esinduse

poole.
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Pump error 
(Pumba rike)

Manustamine peatus. 

Seadeid ei muudetud. 

Valige jätkamiseks „OK“. 

Vaadake kasutusjuhendit.

Tekkis pumba rike ja 

see tuleb 

taaskäivitada. 

Probleem on 

lahendatud.

Teie seadeid ei 

muudetud.

• Valige basaalmanustamise 

jätkamiseks „OK“.

• Kui pumbal oli pooleli booluse 

manustamine või kanüüli täitmine, 

vaadake päeva ajalugu (Daily 

History) ja hinnake uuesti enda 

insuliinivajadust.

• Kui see alarm esineb sageli, 

kirjutage üles häirekuval kuvatav 

veakood (selle leiate ka alarmide 

ajaloost (Alarm History) ja 

pöörduge abi saamiseks tootja 

kohaliku esindaja poole.

Pump restarted 
(Pump taaskäivitati)

Manustamine peatus. 

Seadeid ei muudetud. 

Valige jätkamiseks „OK“. 

Vaadake kasutusjuhendit.

Tekkis pumba 

rike ja pump 

taaskäivitati. Teie 

seadeid ei 

muudetud.

• Valige jätkamiseks „OK“.

• Kui pumbal oli pooleli booluse 

manustamine või kanüüli täitmine, 

vaadake päeva ajalugu (Daily 

History) ja hinnake uuesti enda 

insuliinivajadust.

• Kui see alarm esineb sageli, 

kirjutage üles häirekuval kuvatav 

veakood (selle leiate ka alarmide 

ajaloost (Alarm History) ja 

pöörduge abi saamiseks tootja 

kohaliku esindaja poole.

Replace battery 
(Vahetage patarei)

Patarei saab 30 minuti 

jooksul tühjaks. Insuliini 

manustamise tagamiseks 

vahetage patarei kohe 

välja.

Patarei on peaaegu 

tühi ja saab 30 

minuti jooksul täiesti 

tühjaks.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Asendage AA-patarei.
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Replace battery now 
(Vahetage kohe patarei)

Manustamine peatus. 

Manustamise jätkamiseks 

tuleb patarei kohe 

vahetada.

Insuliini manusta-

mine peatus, kuna 

patarei hakkab 

tühjaks saama. 

Patareid ei vaheta-

tud pärast häiret 

„Low battery Pump“ 

Pumba patarei 

tühjeneb).

Vahetage patarei insuliini 

manustamise jätkamiseks kohe välja. 

Täpsema teabe saamiseks lugege 

lõiku „Patarei eemaldamine“, lk 25.

Reservoir estimate at 0 U 
(Reservuaaris on 
hinnanguliselt 0 ühikut)

Insuliini manustamise 

tagamiseks vahetage 

reservuaar välja.

Teie reservuaaris 

on hinnanguliselt

0 ühikut.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Vahetage reservuaar kohe
välja.

Resume bolus? 
(Jätka booluse 
manustamist?)

Manustatud XXX/YYY 

ühikut. Kas jätkan

ZZZ ühiku 

manustamist?

Tavalise booluse 

manustamine katkes, 

sest pumba patarei 

võeti välja. Kui 

katkestusest on 

möödunud alla 10 

minuti, saate 

booluse 

manustamist jätkata.

• Kontrollige teatest, kui suur

booluse kogus tegelikult

manustati.

• Ülejäänud booluse koguse

tühistamiseks valige

„Cancel“ (Tühista).

• Ülejäänud booluse koguse

manustamise jätkamiseks valige

„Resume“ (Jätka).

Resume Dual bolus? 
(Jätkan kombineeritud 
booluse manustamist?)

Manustatud XX/YY 

ühikut. Kas jätkan XX:XX 

tunni vältel ZZ ühiku 

manustamist?

Kombineeritud 

(Dual) booluse 

pikendatud (Square) 

osa manustamine 

katkestati. Kui 

katkestusest on 

möödunud alla 10 

minuti, saate 

booluse 

manustamist jätkata.

• Kontrollige teatest, kui suur osa

kombineeritud (Dual Wave)

boolusest tegelikult manustati.

• Ülejäänud booluse koguse

tühistamiseks valige

„Cancel“ („Tühista“).

• Ülejäänud booluse koguse

manustamise jätkamiseks valige

„Resume“ (Jätka).
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Resume Dual bolus? 
(Jätkan kombineeritud 
booluse manustamist?)

Manustatud XX/YY ühikut. 

Kas jätkan ZZ ühiku 

manustamist kohe ja AA 

ühiku pikendatud booluse 

manustamist XX:XX tunni 

jooksul?

Kombineeritud (Dual 

Wave) booluse kohe 

manustatav osa 

(Now) katkes, sest 

pumba patarei võeti 

välja. Kui 

katkestusest on 

möödunud alla 10 

minuti, saate 

booluse 

manustamist jätkata.

• Kontrollige teatest, kui suur osa

kombineeritud (Dual Wave)

boolusest tegelikult manustati.

• Ülejäänud booluse koguse

tühistamiseks valige

„Cancel“ („Tühista“).

• Ülejäänud booluse koguse

manustamise jätkamiseks valige

„Resume“ (Jätka).

Resume Square bolus? 
(Jätkan pikendatud 
booluse manustamist?)

Manustati XX/YY ühikut 

XX:XX tunni jooksul. Kas 

jätkan XX:XX tunni vältel 

ZZ ühiku manustamist?

Pikendatud (Square 

Wave) booluse 

manustamine 

katkes. Kui katkes-

tusest on möödu-

nud alla 10 minuti, 

saate booluse 

manustamist jätkata.

• Kontrollige teatest, kui suur osa

pikendatud (Square Wave)

boolusest tegelikult manustati.

• Ülejäänud booluse koguse

tühistamiseks valige

„Cancel“ (Tühista).

• Ülejäänud booluse koguse

manustamise jätkamiseks valige

„Resume“ („Jätka“).

Stuck button 
(Kinni kiilunud nupp)

Nupp on olnud üle 3 

minuti alla lükatud 

asendis.

Pump tuvastas, et 

ühte nuppu on 

ebatavaliselt kaua all 

hoitud.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Alarmi kordumise korral pöörduge

abi saamiseks tootja kohaliku

esinduse poole.

Kui teil ei õnnestu alarmi 

kustutada:

• kaaluge alternatiivse insuliini

manustamise variandi kasutamist,

sest teie pump ei annusta insuliini.

• Kontrollige enda vere glükoositaset

ja korrigeerige vajaduse järgi.

• Pöörduge abi saamiseks tootja

kohaliku esinduse poole.

• Vaadake lõiku „Pumba probleemide 

veaotsing“, lk 231
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CGM-i (sensori) alarmid, häired ja teated
Järgmises tabelis on loetletud kõige sagedasemad või tõsisemad sensori 
glükoositaseme näitude või saatja ja sensori olekuga seotud alarmid, häired ja 
teated. Tabelis selgitatakse ka nende teadete tähendusi, tagajärgi ja kuvamise 
põhjuseid ning antakse nõu probleemi lahendamiseks. Kui saate alarmi, häire või 
teate, mida ei ole allpool nimetatud, valige alarmi kustutamiseks „OK“ ja helistage 
abi saamiseks tootja kohalikule esindajale.

Pealkiri ja tekst Selgitus Edasised tegevused

Alert before high (Häire 
enne ülemist piirmäära)

Sensori glükoositaseme 

näit läheneb ülemisele 

piirmäärale. Kontrollige 

vere glükoositaset.

Teie sensori 

glükoositaseme 

väärtus läheneb 

seatud ülempiirile.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere glükoositaset.

• Järgige arsti juhiseid ja jätkake

enda vere glükoositaseme jälgimist.

Alert before low 
(Häire enne alumist 
piirmäära. Sensori 
glükoositaseme näit 
läheneb alumisele 
piirmäärale. Kontrollige 
vere glükoositaset.

Teie sensori 

glükoositaseme 

väärtus läheneb 

seatud alumisele 

piirmäärale.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset.

• Järgige arsti juhiseid ja jätkake

enda vere glükoositaseme jälgimist.

Alert on high XX.X 
mmol/l (Häire ülemisel 
piirmääral XX.X mmol/l)

Kõrge sensori 

glükoositase. Kontrollige 

vere glükoositaset.

Teie sensori 

glükoositaseme 

väärtus on seatud 

ülemisel piirmääral 

või sellest kõrgem.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere glükoositaset.

• Järgige arsti juhiseid ja jätkake

enda vere glükoositaseme jälgimist.

Alert on high XX.X 
mmol/l (Häire alumisel 
piirmääral XX.X mmol/l)

Madal sensori 

glükoositase. Kontrollige 

vere glükoositaset.

Teie sensori 

glükoositaseme 

väärtus on seatud 

alumisel piirmääral 

või sellest 

madalam

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset.

• Järgige arsti juhiseid ja jätkake

enda vere glükoositaseme jälgimist.
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Alert on low XX.X mmol/l 
(Häire alumisel piirmääral 
XX.X mmol/l)

Madal sensori 

glükoositase. Insuliini 

manustamine peatati 

XX:XX. Kontrollige vere 

glükoositaset.

Teie sensori glükoosi-
taseme väärtus on 
seadistatud alumisel 
piirmääral või sellest 
madalam ja pump 
peatas insuliini manus-
tamise sündmuse „Sus-
pend on low“ (Peata 
alumisel piirmääral) või 
„Suspend before low“ 
(Peata enne alumist 
piirmäära) tõttu.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset.

• Järgige arsti juhiseid ja jätkake

enda vere glükoositaseme

jälgimist.

Basal delivery resumed 
(Basaalmanustamine 
jätkus)

Basaalmanustamine jätkus 

kell XX:XX pärast sensori 

kaudu peatamist. 

Kontrollige vere 

glükoositaset.

Pump jätkab pärast 
sündmust „Suspend 
on low“ (Peata 
alumisel piirmääral) 
või „Suspend 
before low“ (Peata 
enne alumist 
piirmäära) 
basaalinsuliini 
manustamist.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset.

• Järgige arsti juhiseid ja jätkake

enda vere glükoositaseme

jälgimist.

Basal delivery resumed 
(Basaalmanustamine 
jätkus)

Basaalmanustamine 

jätkus alumise piirmäära 

seadete muutmise tõttu 

kell XX:XX. Kontrollige 

vere glükoositaset.

Pump jätkab pärast 
sündmust „Suspend 
on low“ (Peata alumi-
sel piirmääral) või „Sus-
pend before low“ 
(Peata enne alumist 
piirmäära) basaalinsu-
liini manustamist, sest 
funktsioon „Suspend 
on low“ (Peata alumi-
sel piirmääral) või „Sus-
pend before low“ 
(Peata enne alumist 
piirmäära) on välja 
lülitatud.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset.

• Järgige arsti juhiseid ja jätkake

enda vere glükoositaseme

jälgimist.

Basal delivery resumed 
(Basaalmanustamine 
jätkus)

Kahetunnine 

maksimumperiood lõppes. 

Kontrollige vere 

glükoositaset.

Pump jätkab basaal-
insuliini manusta-
mist 2 tundi pärast 
sündmust „Suspend 
on low“ (Peata 
alumisel piirmääral) 
või „Suspend before 
low“ (Peata enne 
alumist piirmäära).

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset.

• Järgige arsti juhiseid ja jätkake

enda vere glükoositaseme

jälgimist.
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Basal delivery resumed 
(Basaalmanustamine 
jätkus)

Kahetunnine 

maksimumperiood lõppes. 

Sensori glükoositaseme 

näit on endiselt alumisest 

piirmäärast madalam. 

Kontrollige vere 

glükoositaset.

Pump jätkab basaal-

insuliini manusta-

mist 2 tundi pärast 

sündmust „Suspend 

on low“ (Peata 

alumisel piirmääral) 

või „Suspend before 

low“ (Peata enne 

alumist piirmäära).

• Pump jätkas basaalinsuliini

manustamist, ent teie sensori

glükoositaseme väärtus on endiselt

seadistatud alumisest piirmäärast

madalam.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere glükoositaset.

• Järgige arsti juhiseid ja jätkake

enda vere glükoositaseme jälgimist.

BG not received (Vere 
glükoosinäitu ei saadud)

Paigutage pump saatja 

lähedusse. Valige vere 

glükoosinäidu uuesti 

saatjasse saatmiseks „OK“.

Saatjal ei õnnestu-

nud pumbalt 

kalibreerimiseks 

glükomeetri näite 

saada.

• Vähendage pumba ja saatja

vahelist kaugust.

• Valige „OK“. Pump püüab uuesti

vere glükoositaseme sensori

kalibreerimiseks saatjale saata.

Calibrate now 
(Kalibreerige kohe)

Kontrollige vere 

glükoositaset ja 

kalibreerige sensorit.

Sensori 

kalibreerimiseks on 

kohe vaja 

glükomeetri näitu, et 

saaksite uuesti 

sensori 

glükoositasemeid 

vastu võtta.

• Mõõtke vere glükoositaset ja

sisestage andmed kalibreerimi-

seks. Kui olete saanud häire

„Calibrate now“ (Kalibreerige

kohe), kulub pumbal pärast kalib-

reerimist sensori glükoositaseme

väärtuste vastuvõtmiseks kuni 5

minutit.  Täpsema teabe saami-

seks lugege lõiku „Sensori 

kalibreerimine“, lk 184.

• Kui teil ei ole võimalik kohe

kalibreerida, võite kasutada edasi

lükkamise funktsiooni (Snooze).

Määrake soovitud aeg ja valige

„Snooze“ (Lükka edasi). Kui te ei

kalibreeri enne edasi lükkamise aja

aegumist, kuvatakse teade

„Calibrate Now“ (Kalibreeri kohe)

uuesti.
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Kalibreerimine ei 
õnnestunud 

Oodake vähemalt 15 

minutit. Peske käsi, 

mõõtke uuesti vere 

glükoositaset ja 

kalibreerige.

Süsteem ei saanud 

sensori 

kalibreerimiseks 

sisestatud vere 

glükomeetri näite 

kasutada.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Peske ja kuivatage käsi hoolikalt.

Vaadake lõiku „Kalibreerimise 

suunised“, lk 188.

• Sisestage 15 minuti pärast uus

glükomeetri näit, nagu lõigus

„Sensori kalibreerimine“ (lk 184)

kirjeldatud. Kui saate 15 minuti

möödudes teise kalibreerimise

kohta teate „Calibration not

accepted“ (Kalibreerimine

ebaõnnestus), antakse häire

„Change sensor“ (Vahetage

sensor).

Cannot find sensor signal 
(Sensori signaali ei leita)

Ühendage saatja lahti ja 

ühendage uuesti, seejärel 

valige „OK“. Jälgige, kas 

saatja tuli vilgub.

Pump ei ole saatjalt 

signaali saanud.

• Küsimuste korral helistage tootja

kohalikku esindusse.

• Ühendage saatja sensor lahti ja

ühendage uuesti.

• Jälgige, kas saatja tuli vilgub

selle sensoriga ühendamisel.

Seda teavet võib olla hiljem vaja

veaotsingu tegemise käigus.

• Valige „OK“. Pump otsib

sensorit. Kui pump saab sensorit

signaali, ei pea te midagi muud

tegema. Kui pump ei saa

sensorilt signaali, kuvatakse teid

sellest teavitamiseks teine

teade.
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Change sensor 
(Vahetage sensorit)

Sisestage uus sensor ja 

käivitage protsess Start 

New Sensor (Alusta 

uue sensoriga).

Valisite teate „Check 

sensor insertion“ 

(Kontrollige sensori 

sisestamist) vastu-

seks „No“ (Ei), sest 

sensor ei olnud 

täielikult sisestatud.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Vahetage sensor välja. Täpsema

teabe saamiseks lugege sensori

kasutusjuhendit.

• Kui olete sensori välja vahetanud,

lugege lõiku „Sensori käivitamine“, 

lk 182.

Change sensor 
(Vahetage sensorit)

Teine kalibreerimine 

ebaõnnestus. Sisestage 

uus sensor.

See häire kuvatakse 

siis, kui saate järjest 

kaks veateadet 

„Calibration not 

accepted“ (Kalibreeri

mine ebaõnnestus).

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Vahetage sensor välja. Täpsema

teabe saamiseks lugege sensori

kasutusjuhendit.

Change sensor 
(Vahetage sensorit)

Sensor ei tööta korrali-

kult. Sisestage uus sensor.

Sensori signaal ei 

ole enam kindel.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Vahetage sensor välja. Täpsema

teabe saamiseks lugege sensori

kasutusjuhendit.

Check connection 
(Kontrollige ühendust)

Veenduge, et saatja ja 

sensori vaheline 

ühendus on kindel, 

seejärel valige „OK“.

Pumbal ei 

õnnestu saatjat 

tuvastada ja 

pump ei saa 

sensori signaali 

vastu võttu.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kui sensor on täielikult sisestatud,

valige „Yes“ (Jah). Kui sensor ei ole

täielikult sisestatud, valige

„No“ (Ei).

• Kui sensor ei olnud täielikult

sisestatud, sisestage uus sensor.

• Kui teil ei õnnestu endiselt

sensorit ühendada, vaadake lõiku

„Pump ei leia sensori signaali“, lk 

237.

Lost sensor signal 
(Sensori signaal kadus)

Viige pump saatjale 

lähemale. Signaali 

leidmiseks võib kuluda

15 minutit.

Saatja signaali ei ole 

30 minuti jooksul 

käivitamise käigus 

või pärast

käivitamist vastu 

võetud.

• Viige pump saatjale lähemale.

Pumbal võib saatjaga andmete

vahetamise alustamiseks kuluda

kuni 15 minutit.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.
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Low battery transmitter 
(Saatja aku tühjeneb)

Laadige saatjat 24 tunni 

jooksul.

Saatja akut tuleb 

laadida 24 tunni 

jooksul.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Laadige saatjat esimesel

võimalusel.

Medical device 
(Meditsiiniseade)

HELISTAGE KIIRABISSE. 

Mul on diabeet.

Pump peatati 

madala sensori 

glükoositaseme 

tõttu ja te ei 

reageerinud häirele 

10 minuti jooksul.

• Valige „Dismiss“ (Unusta).

• Helistage kohe kiirabisse.

Seadet ei kalibreeritud

Kinnitage sensori 

signaal. Kalibreeri 

kellaajaks XX:XX.

Saatjal ei 

õnnestunud 

pumbalt 

kalibreerimiseks 

glükomeetri näite 

saada.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige pumba olekuribalt, kas

pump võtab sensori signaali vastu.

Kui sensori signaal puudub,

lugege lõiku „Pump ei leia sensori 

signaali“, lk 237.

• Kalibreerige sensori

glükoositaseme näitude jälgimise

jätkamiseks pumba ekraanil

kuvatava aja jooksul uuesti.

Seadet ei kalibreeritud

Kinnitage sensori 

signaal. Kontrollige 

sensori kalibreerimiseks 

uuesti vere 

glükoositaset.

Saatjal ei õnnestu-

nud pumbalt kalib-

reerimiseks vere 

glükoositaseme 

näite saada.

Süsteem tuleb 

sensori glükoosi-

tasemete edastamise 

jätkamiseks kalibree-

rida. Sensori graafikul 

kuvatakse „Calibra-

tion required“ (Vajab 

kalibreerimist).

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Mõõtke uuesti vere

glükoositaset ja kalibreerige

uuesti.

222 12. peatükk



Pealkiri ja tekst Selgitus Edasised tegevused

Possible signal 
interference (Võimalik 
signaalihäire)

Minge 

elektroonikaseadmetest 

kaugemale. Signaali 

leidmiseks võib kuluda 15 

minutit.

Teised 

elektroonikaseadm

ed võivad tekitada 

pumba ja saatja 

vahelist ühendust 

mõjutavaid häireid.

• Minge teistest

elektroonikaseadmetest

kaugemale. Pumbal võib saatjaga

andmete vahetamise alustamiseks

kuluda kuni 15 minutit.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

Rise Alert 
(Taseme tõusmise häire)

Sensori glükoositase 

tõuseb kiiresti.

Teie sensori 

glükoositase on 

tõusnud 

eelseadistatud 

taseme tõusmise 

piirmäära kiirusel või 

sellest kiiremini.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Jälgige trendi ja glükoositaset.

• Järgige arsti juhiseid.

Sensor alert occurred 
(Anti sensori häire)

Vaadake häirete ajaloost 

(Alarm History) 

vaigistatud häireid.

Ajal, mil häired olid 

vaigistatud, anti 

sensori häire.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige häirete ajaloo kuvalt

(Alarm History), missugused häired

vaigistati. Häirete ajaloo kuva

(Alarm History) avamise kohta

täpsema teabe saamiseks vaadake

lõiku „Häirete ajalugu“, lk 121.

• Valige häire üksikasjade kuva

(Alarm Detail) avamiseks soovitud

häire.

• Tegutsege valitud häire põhjal.
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Sensor on ühendatud

Uue sensori korral valige 

„Start New“ (Käivita uus). 

Kui sensor ei ole uus, 

valige „Reconnect“ 

(Ühenda uuesti).

Saatja tuvastas, et 

ühendasite sensori. 

Pumbal on vaja 

teada, kas tegemist 

on uue sensoriga 

või ühendasite vana 

sensori uuesti.

• Kui ühendasite uue sensori, valige

„Start New Sensor“ (Alusta uue

sensori kasutamist).

• Kui ühendasite uuesti sensori,

mida olete juba varem kasutanud,

valige „Reconnect Sensor“

(Ühendage sensor uuesti).

• Mõlemal juhul kuvatakse avakuval

soojenemisteade ja teil palutakse

sensor kalibreerida. Pump hakkab

pärast kahetunnist

käivitamisperioodi uuesti sensori

glükoositaseme väärtusi vastu

võtma.

Sensor connected 
(Sensor on ühendatud) 

Võtke kasutusele uus 
sensor.

Saatja tuvastas, et 

ühendasite sensori.

• Valige „Start New Sensor“ (Võtke
kasutusele uus sensor).

• Täpsema teabe saamiseks vaadake

lõiku „Sensori käivitamine“, lk 182.

Sensor on aegunud 

Sisestage uus sensor.

Sensori kasutusaeg 

on lõppenud.
• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Vahetage sensor välja. Täpsema

teabe saamiseks lugege sensori

kasutusjuhendit.

Sensor signal not found 
(Sensori signaali ei leitud)

Kas saatja tuli vilkus sensori 

ühendamisel?

Pump ei ole ikka 

saatjalt signaali 

saanud.

Kas nägite saatja ja sensori 

omavahel uuesti ühendamisel 

saatjal vilkuvat rohelist tuld?

• Valige „Yes“ (Jah) või „No“ (Ei) ja

järgige ekraanil kuvatavaid

juhiseid.
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Pealkiri ja tekst Selgitus Edasised tegevused

Sensor signal not found 
(Sensori signaali ei leitud)

Vaadake kasutusjuhendit.

Pumbal ei 

õnnestunud pärast 

mitut katset saatjat 

tuvastada ja pump 

ei saa sensori 

signaali vastu võttu.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Korrake ühendamise protsessi.

Ühendage saatja umbes kümneks

sekundiks sensorist lahti ja seejärel

ühendage see uuesti sensoriga.

• Pumbal võib sensori signaali

leidmiseks kuluda kuni 15 minutit.

• Liigutage pump vastuvõtu

parandamiseks oma saatjale

lähemale.

• Veenduge, et olete piisavalt

kaugel kõigist

elektroonikaseadmetest, mis

võivad häireid põhjustada, näiteks

mobiiltelefonidest ja teistest

juhtmevabadest seadmetest.

• Kui pump ei leia ikka sensori

signaali, helistage abi saamiseks

tootja kohalikule esindajale.

Sensor updating 
(Sensorit uuendatakse)

Kalibreerige ainult siis, 

kui saate vastava teate. 

Selleks võib kuluda kuni 

3 tundi.

Sensori 

glükoositaseme 

väärtust ei edastata 

ajutise probleemi 

tõttu.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Järgige pumba ekraanil

kuvatavaid juhiseid. Sensorit ei

ole vaja vahetada.

Sensor warm-up started 
(Sensori soojenemine 
algas)

Soojenemiseks kulub kuni 

2 tundi. Teile antakse 

teada, kui peate seadme 

kalibreerima.

Teie sensor 

soojeneb.

• Valige teate kustutamiseks „OK“.

• Täpsema teabe saamiseks

vaadake lõiku „Sensori 

käivitamine“, lk 182.

■
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Pealkiri ja tekst Selgitus Edasised tegevused

Suspend before low 
(Peata enne alumist 
piirmäära)

Manustamine peatus. 
Sensori glükoositase 
läheneb alumise 
piirmäära kohaselt. 
Kontrollige vere 
glükoositaset.

Teie sensori glükoosi-

taseme väärtus lan-

geb. Insuliini manus-

tamine peatati  arsti 

poolt. Peata enne 

alumist piirmäära 

peatamise seadele ja 

teie sensori 

glükoositase läheneb 

seadistatud alumisele 

piirmäärale

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset. Vajaduse korral

korrigeerige vere glükoositaset

juhiste järgi.

Suspend on low 
(Peata alumisel piirmääral)

Manustamine peatus. 

Sensori glükoositase on 

XX,X mmol/l. Kontrollige 

vere glükoositaset.

Teie sensori glükoosi-

taseme väärtus sea-

distatud alammäära 

tasemel või sellest 

madalam.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Kontrollige enda vere

glükoositaset. Vajaduse korral

korrigeerige vere glükoositaset

juhiste järgi.

Transmitter battery 
depleted
(Saatja aku on tühi) 

Laadige kohe saatjat.

Saatja akut on vaja 

laadida. Sensori 

glükoositaseme 

väärtusi ei salvestata 

ega edastata enne 

saatja laadimist.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Laadige saatjat.

Tarkvara CareLink häired ja teated
Järgmises tabelis on loetletud kõige sagedamini esinevad või tõsisemad tarkvaraga 
CareLink Personal seotud alarmid, häired ja teated. Tabelis selgitatakse ka nende 
teadete tähendusi, tagajärgi ja kuvamise põhjuseid ning antakse nõu probleemi 
lahendamiseks. Kui saate alarmi, häire või teate, mida ei ole allpool nimetatud, valige 
alarmi kustutamiseks „OK“ ja helistage abi saamiseks tootja kohalikule esindajale.
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Pealkiri ja tekst Selgitus Edasised tegevused

Connect Device? 
(Ühendan seadme?)

Seade SN-koodiga

<XXXXXXXXXX> püüab 

teie pumbaga ühenduda. 

Kas lubate ühenduse?

CareLink USB või 

glükomeeter püüab 

teie pumbaga 

andmete 

allalaadimiseks 

ühendust luua.

• Valige ühenduse lubamiseks

„Yes“ (Jah) ainult siis, kui soovite

andmeid alla laadida või teil on

allalaadimine pooleli.

• Valige ühenduse keelamiseks

„No“ (Ei).

Kui te ei tee valikut, aegub

ekraan 30 sekundi pärast ja

päring lükatakse automaatselt

tagasi.

Download slow (Aeglane 
allalaadimine)

See ei mõjuta insuliini 

manustamist. Tarkvarasse 

CareLink allalaadimine 

võib võtta tavapärasest 

kauem aega. Valige 

jätkamiseks „OK“. Vaadake 

kasutusjuhendit.

Pumba andmete 

allalaadimisele kulub 

tavapärasest kauem 

aega. See ei mõjuta 

andmeid.

• Valige häire kustutamiseks „OK“.

• Oodake, kuni andmete

allalaadimine on lõppenud.

• Kui probleem jääb püsima või

allalaadimine ei edene, helistage

abi saamiseks tootja kohalikule

esindajale.

■
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Veaotsing
Selles peatükis kirjeldatakse protseduure ja antakse teavet, mis aitavad teil pumba 
võimalikest probleemidest aru saada ja need lahendada.

Pumba võimalike alarmide, häirete ja teadete loetelu leiate lõigust „Pumbaalarmid, 
häired ja teated“, lk 204.

Veaotsing pumba probleemide korral

HOIATUS:  Kui saate pumba kriitilise rikke teate, kuvatakse 
järgmine kuva ja pump toob kuuldavale sireeni.

Ühendage insuliinipump kohe lahti ja lõpetage selle kasutamine. 
Pöörduge abi saamiseks tootja kohaliku esinduse poole.

Ärge unustage, et teie organism vajab ka pärast pumba 
hoiulepanekut insuliini. Pöörduge kindlasti arsti poole ja leppige 
kokku, missugust alternatiivset meetodit hakkate pumba 
eemaldamisel insuliini manustamiseks kasutama.
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Pumba nupud on kinni kiilunud
Teie pumba nupud võivad atmosfäärirõhu muutumise korral kuni 45 minutiks 
töötamast lakata. Pumba nupud võivad kinni kiiluda näiteks lennureisi ajal. Seda 
juhtub harva. Kui see juhtub, oodake, kuni probleem ise laheneb, või kui teil on 
kaasas uus AA-patarei:

1. Eemaldage patareipesa kaas.

2. Pange patareipesa kaas pumbale tagasi.

Pump kontrollib AA-patarei toitevaru ja võib vajada uut AA-patareid.

3. Kui pump seda küsib, sisestage uus AA-patarei.

Kui nende tegevuste abil ei õnnestu probleemi lahendada, pöörduge abi saamiseks 
tootja kohaliku esinduse poole.

Mida tähendab häire „Check Settings“ (Kontrollige seadeid)?
See alarm antakse juhul, kui pumba tehaseseaded on mingi probleemi tõttu 

taastatud. Näete seda alarmi, kui pump on teid läbi käivitamise viisardi Startup 

Wizard seadete juhtinud.

Alarm „Check Settings“ (Kontrollige seadeid) teatab, et teised seaded võivad olla 
kustutatud või tehase vaikeseadetega asendatud. Vaadake üle kõik seaded, mida te 
käivitamise viisardis Startup Wizard ei seadistanud, ja sisestage vajaduse korral 
väärtused uuesti.

Pump palub mul tagasi kerida

HOIATUS:  Ühendage infusioonikomplekt alati enne pumba tagasi 
kerimist või infusioonikomplekti kateetri täitmist enda kehast lahti. 
Ärge sisestage reservuaari pumba sisse, kui kateeter on teie kehaga 
ühendatud. Nii võite manustada insuliini, mida teie organism ei 
vaja, ning teil võib tekkida hüpoglükeemia.

Reservuaari vahetamise korral tuleb alati pump tagasi kerida. Tagasi kerimisel naaseb 
reservuaari pesas olev kolb algasendisse. Pump võib olla vaja tagasi kerida iga kord 
pärast reservuaari välja võtmist ja asendamist, näiteks alarmi „Insulin Flow 
Blocked“ (Blokeeritud insuliinivool) või reservuaari laadimisega seotud probleemi 
lahendamisel.
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Pump kukkus maha

Ettevaatust!  Vaadake pump alati üle ja veenduge enne pumba vette 
kastmist, et selles ei ole pragusid, eriti juhul, kui pump on maha 
kukkunud või kui kahtlustate, et see on kahjustada saanud. Veeleke 
võib põhjustada pumba töös rikkeid ja tekitada kergeid kehavigastusi.

Toimige järgmiselt:

1. Kontrollige, kas kõik ühendused on korralikud.

2. Veenduge, et pumba ekraanil, numbristikul ega korpusel ei ole pragusid ega
kahjustusi.

3. Veenduge, et infusioonikomplektil, kaasa arvatud kateetri konnektoris ja
kateetris ei ole pragusid ega vigastusi.

4. Vaadake üle olekukuva, basaalkogused ja muud pumba seaded.

5. Tehke enesekontrollitest (Self Test):

Menu > Utilities > Self Test

Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Enesekontrollitest“, lk 146.

6. Kui enesekontrollitesti ei õnnestu teha või kui olete pumba pärast mures,
helistage abi saamiseks tootja kohalikku esindusse ja kontrollige enda vere
glükoositaset.

Ma ei pääse kuvale „Manage Settings“ (Seadete haldamine)
Kui avate Menu > Utilities > Manage Settings, kuvatakse teade, mis teatab, et seda 

funktsiooni ei saa tavapäraselt kasutada ning peate tutvuma kasutusjuhendiga. 

Toimige seadete haldamise kuvale (Manage Settings) pääsemiseks järgmiselt:

1. Menu > Utilities > Manage Settings

2. Hoidke nuppe ja  korraga umbes kaks sekundit all. Avaneb seadete
haldamise kuva (Manage Settings). Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku 
v

Pumba ekraan aegub liiga kiiresti
Pumba ekraan aegub patarei säästmiseks vaikimisi 15 sekundit pärast kasutamise 

lõpetamist. Seda aega saab pikendada kuni kolme minutini. Avage Menu > 
Utilities > Display Options ja reguleerige tagantvalgustuse (Backlight) seadeid nii, 

nagu soovite. Täiendava teabe saamiseks lugege lõiku „Kuvamissuvandid“,  lk 141.

■
Veaotsing
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NB!  Võtke arvesse, et tagantvalgustuse pikema püsimise korral kasutab 
pump rohkem patareitoidet. Kui patarei hakkab tühjaks saama, 
vähendatakse pumba ekraani aegumist automaatselt.

Kus on minu pumba olekukuva?
1. Olekukuvale (Status) minemiseks tõstke esile ja valige avakuva ülaservas

olekuriba.

17:00

Bolus Basal

6.1mmol/L

Active Insulin 1.0 U

BG

Kuvatakse olekukuva.

2. Olekukuval (Status) saate valida, missugust tüüpi olekuandmeid soovite näha.
Kui soovite näiteks näha pumba oleku lühiülevaadet ja hiljuti manustatud
insuliinikoguseid, valige „Quick Status“ (Oleku lühikokkuvõte). Täpsema teabe
saamiseks lugege lõiku „Olekukuvad“, lk 33.

Pump palub mul seaded sisestada
Teatud pumbarikked võivad teie seaded kustutada ja taastada tehaseseaded. See 

juhtub ka siis, kui kustutate seaded tahtlikult. Kustutage seaded ainult juhul, kui 

arst on palunud teil seda teha.

Kui olete seaded valikuga „Save Settings“ (Salvesta seaded) salvestanud, saate need 
taastada valiku „Restore Settings“ (Taasta seaded) abil. Seadete taastamise käigus 
veenduge, et taastatavad seaded vastavad arsti viimastele näidustustele.
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Pumba taaskäivitamisel kuvatakse automaatselt käivitamise viisard Startup 
Wizard. Viisard suunab teid andmete sisestamise protsessis. Ärge alustage enne, 
kui teil on need väärtused käepärast.v

• Kellaaja formaat, kellaaeg ja kuupäev.

• Süsivesikuühik

• Aktiivse insuliini aeg

• Basaalmustrid

Kui olete pumba seaded sisestanud, võite soovi korral sisestada järgmised 
funktsiooni Bolus Wizard seaded:

• Süsivesikute suhtarv või asenduste suhtarv

• Insuliinitundlikkuse faktor

• Vere glükoositaseme sihtväärtus

Pumba seadete sisestamine:

1. Alustage seadete sisestamist keele valimisest. Klõpsake igale järgmisele kuvale
liikumiseks valikul „Next“ (Edasi).

2. Valige kuvalt „Select Time Format“ (Valige kellaaja formaat) 12-tunnine (12
Hour) või 24-tunnine (24 Hour) kellaaja formaat.

3. Seadistage kuval „Enter Time“ (Sisestage kellaaeg) õige kellaaeg. Kui kasutate 12-
tunnist formaati, täpsustage kindlasti, kas kellaaeg on enne lõunat (AM) või
pärast lõunat (PM).

4. Seadistage kuval „Enter Date“ (Sisestage kuupäev) õige aasta, kuu ja kuupäev.

5. Kui kuvatakse kuva „Select Carb Unit“ (Vali süsivesikuühik), valige pumba

süsivesikute kuvamise ühikuks grammid (Grams) või asendused (Exchanges).

6. Kui kuvatakse kuva „Active Insuline Time“ (Aktiivse insuliini aeg), sisestage

soovitud kestus (Duration). Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Aktiivne 

insuliin“, lk 74.

7. Sisestage lõpuaja (End time) ja koguse (Rate) sisestamise teel esimene

basaalkogus. Enne käivitamise viisardist väljumist saate sisestada veel

basaalmustreid.

Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Uue basaalmustri lisamine“, lk 44.

Kui olete basaalmustri sisestanud, kuvatakse kuva, millel saate sisestatud

basaalkoguse andmed üle vaadata.

■
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8. Kui küsitakse, kas soovite seadistada funktsiooni Bolus Wizard seaded, toimige
ühel viisil järgmistest:

• Valige enda seadete sisestamise jätkamiseks „Yes“ (Jah), seejärel liikuge edasi
järgmisesse sektsiooni.

• Kui te ei soovi Bolus Wizardi seadeid sisestada, valige „No“ (Ei). Kuvatakse
teade, et seadistamine on lõppenud. Valige pumba kasutamise jätkamiseks
„OK“.

Bolus Wizardi seadete sisestamine:

1. Kui pump kuvab funktsiooni Bolus Wizard seadete loetelu, peavad teil enne 
jätkamist olema käepärast vajalikud väärtused.

2. Varem valitud süsivesikuühiku (Carb Unit) järgi kuvatakse kuva Carb Ratio

(Süsivesikute suhtarv) või Exch Ratio (Asenduste suhtarv). Sisestage lõpuaja (End 

time) ja koguse (Rate) sisestamise teel enda süsivesikute suhtarv või asenduste 

suhtarv. Süsivesikute või asenduste suhtarvu saab igal ajal muuta.

Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Süsivesikute või asenduste suhtarvu 

muutmine“, lk 72.

3. Kui kuvatakse kuva Edit Sensitivity (Muutke tundlikkust), sisestage lõpuaja (End 

time) ja koguse mmol/l ühiku kohta sisestamise teel enda insuliinitundlikkuse 

faktor. Insuliinitundlikkuse faktorit saab igal ajal muuta.

Insuliinitundlikkuse faktorite sisestamise, sealhulgas mitme ajaperioodi 

määramise kohta täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Insuliinitundlikkuse 

faktori muutmine“, lk 73.

4. Kui kuvatakse kuva BG Target (Vere glükoositaseme sihtväärtus), sisestage 

lõpuaja (End time) ja soovitud alumise piirmäära (Lo) ja ülemise piirmäära (Hi) 

sisestamise teel enda vere glükoositasemete sihtvahemik. Vere glükoositaseme 

sihtvahemikku saab igal ajal muuta.

Täpsemat teavet leiate lõigust „Funktsiooni Bolus Wizard vere glükoositaseme 

sihtväärtuse muutmine“, lk 73.

Kuvatakse teade, et seadistamine on lõppenud.

5. Järgmiseks valige avakuva kuvamiseks Next (Edasi) ja jätkake pumba kasutamist. 
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Sensori rikete veaotsing

Pump ei leia sensori signaali
Kui teie pump ei leia pärast sensori ja saatja ühendamist sensorisignaali, järgige 

allpool kirjeldatu kohaselt vea leidmiseks pumba ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui pump leiab veaotsingu ajal sensorisignaali, toob pump kuuldavale helisignaali 
või vibreerib ja sensori graafikul kuvatakse kiri „Warm up“ (Soojenemine). Sensori 
soojenemine võib võtta kuni kaks tundi.

NB!  Kui kasutate valikut „Alert Silence“ (Häired vaigistatud) ja kõik 
sensori häired on vaigistatud, ei kuva pump veaotsingut. Kõik 
vastuvõetud glükoositaseme häired kuvatakse ekraanil 
„Alarm History“ (Häirete Ajalugu).

1. Make sure your setup meets the following requirements:

• Saatja on täielikult laetud.

Kui laadija mõlemad tuled on kustunud, on saatja täielikult laetud.

Täpsema teabe saamiseks lugege saatja kasutusjuhendit.

• Pumbaga on ühendatud ainult üks saatja.

Kustutage enne jätkamist saatja, mis on juba pumbaga ühendatud. Täpsema

teabe saamiseks lugege lõiku „Pumbast saatja kustutamine“, lk 182.

• Saatja on asetatud pumba kõrvale.

• Kui pump on hiljuti algseadistatud, tuleb saatja pumbaga uuesti ühendada.
Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Funktsiooni Auto Connect 
(Automaatne ühendus) pumba ja saatja juhtmevabalt ühendamine“, lk 175.

• Pumba lennurežiim on välja lülitatud.

• Teip on õigesti paigaldatud, kanüülisisestaja kasutusjuhendis kirjeldatu
kohaselt.

2. Ühendage saatja vähemalt 10 sekundiks sensorist lahti.

3. Andmeedastuse uuesti alustamiseks ühendage saatja sensoriga uuesti. Kui
saatja tuli vilgub, valige pumbal häire kinnitamiseks „v“.

■
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4. Olenevalt sellest, kas tuli vilkus siis, kui saatja sensoriga ühendasite, valige
pumbal „Yes“ (Jah) või „No“ (Ei) ja tehke ühte järgmistest:

• Kui saatja tuli ei vilkunud, peate saatjat laadima. Kui saatja on laetud,
käivitage sensor. Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Sensori 
käivitamine“, lk 182.

• Kui saatja tuli vilkus, ent sensori signaal puudub endiselt, liikuge edasi
järgmise etapi juurde.

5. Liigutage pump saatjale lähemale ja valige „OK“. Pumbal võib sensori signaali
leidmiseks kuluda kuni 15 minutit.

6. Kui pump ei leia ikka sensori signaali, kontrollige, et te ei ole
elektroonikaseadmete läheduses, mis võivad häireid põhjustada, näiteks
mobiiltelefonide või muude juhtmevabade seadmete läheduses, ja valige „OK“.

7. Kui olete kõik pumba ekraanil kuvatud veaotsingu etapid läbinud ja pump ei
leia ikka sensori signaali või kui sensori graafikul kuvatakse „Sensor signal not
found. See User Guide“ (Sensori signaali ei leitud. Vaadake kasutusjuhendit),
helistage abi saamiseks tootja kohalikku esindusse.

Kalibreerimine ei õnnestunud
Kalibreerimise ebaõnnestumise häire (Calibration not accepted) kuvatakse 

järgmistel juhtudel:

• Süsteem ei saanud kasutada sensori kalibreerimiseks sisestatud glükomeetri
näite.

• Süsteem lükkab järjest tagasi kaks sama sensori kalibreerimist.

• Saatja ei saanud sensori signaali ebaõnnestumise tõttu pumbalt
kalibreerimiseks glükomeetri näite.

Teavet selle kohta, millal ja kuidas sensorit kalibreerida, saab lõigust „Sensor 
kalibreerimine“, lk 184.
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Miks minu avakuval kuvatav SmartGuardi peatamise ikoon on halli 
värvi?

SmartGuardi peatamise ikoon kuvatakse avakuval hallina       , kui funktsiooni 

„Suspend on low“ (Peata alumisel piirmääral) või „Suspend before low“ (Peata 

enne alumist piirmäära) ei saa kasutada. Peatamise funktsioonid võivad olla 

mittekasutatavad järgmistel põhjustel:

• Sündmus, mille korral pump peatatakse, on juba toimunud.

Teatud aja jooksul pärast enne madala taseme saavutamist või madala taseme 

saavutamisel peatamise sündmust ei saa peatamise funktsiooni kasutada. Perioodi 

pikkus oleneb sellest, kas reageerite peatamist põhjustavale sündmusele või mitte. 

Peatamise funktsiooni ei saa tavaliselt kasutada 30 minuti jooksul pärast 

basaalinsuliini manustamise jätkumist. Täpsema teabe saamiseks lugege lõike „Kui 

funktsiooni Suspend before low (Peatamine enne alumist piirmäära) ei saa 

kasutada“ (lk 159) või „Kui funktsiooni Suspend on low (Peatamine alumisel 
piirmääral) ei saa kasutada“ (lk 163).

• Sensori glükoositaseme väärtused puuduvad.

Sensori glükoositaseme väärtused võivad puududa järgmistel põhjustel:

• Pump on lennurežiimil (Airplane Mode).

Lugege täpsemalt lõigust „Lennurežiim“, lk 137.

• Sensorit tuleb kalibreerida.

Teavet selle kohta, millal ja kuidas sensorit kalibreerida, saab lõigust „Sensori 

kalibreerimine“, lk 184.

• Pumba ja sensori ühendus on katkenud.

Viige pump sensorile lähemale. Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Minu 

pumpei leia sensori signaali“, lk 237.

• Vastuvõetud sensori glükoositaseme väärtus jäi eeldatud vahemikust välja ja 

seda ei kuvatud.

Valige häire kustutamiseks „OK“. Probleemi püsimise korral võib olla vaja 

sensor välja vahetada. 
Probleemi püsimise korral pöörduge abi saamiseks tootja kohaliku esindaja poole.

■
Veaotsing

 Veaotsing 239



240 13. peatükk



H
ooldam

ine





Hooldamine
Lugege pumba andmetele lisatud garantiilehelt, millele kehtib garantii 
garantiiperioodil.

Pumba puhastamine

Ettevaatust!  Ärge kasutage kunagi pumba puhastamiseks orgaanilisi 
lahusteid, näiteks süütevedelikku, küünelaki eemaldajat või 
värvivedeldit. Ärge kasutage määrdeaineid. Hoidke reservuaari pesa 
pumba puhastamise käigus kuivana ja kaitske seda niiskuse eest. 
Pumba orgaaniliste lahustitega puhastamine võib põhjustada rikkeid 
ja tekitada kergeid kehavigastusi.

Veenduge, et teil on pumba puhastamiseks käepärast järgmised vahendid: kolm või 
neli väikest puhast riidest lappi, vee ja õrnatoimelise puhastusvahendi segu, puhas 
vesi, 70% alkohol ja paar puhast vatipulka ja vatitupsu.

Pumba puhastamine:

1. Niisutage lapp õrnatoimelise puhastusainega segatud veega.

2. Pühkige pumpa väljast lapiga.

3. Niisutage puhas lapp veega ja pühkige pumbalt maha puhastusaine jäägid.

4. Kuivatage puhta lapiga.

5. Pühkige pumpa 70% alkoholi lapiga.

6. Eemaldage patarei pesa kaanelt kuiva puhta vatitikuga patareist lekkinud aine.
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7. Eemaldage patarei pesa ava juurest kuiva puhta vatitikuga patareist
lekkinud aine.

Saatja puhastamine
Lugege alati saatja puhastamise kohta teabe saamiseks saatja  kasutusjuhendit.

Pumba hoiulepanek
Hoiurežiim võimaldab pumba ohutult hoiule panna, kui seda ei kasutata.

NB!  Kui panete pumba hoiurežiimile, sisestage sellesse kindlasti iga poole 
aasta tagant 8–12 tunniks uus AA-patarei, et vältida seadmesisese aku liigset 
tühjenemist. Täiesti tühjaks saanud aku laadimine võtab kauem aega, kui 
tavalise aku laadimine.

HOIATUS:  Pärast pumba hoiurežiimile panekut ei saa Bolus 
Wizardiga uute arvutuste tegemisel usaldada pumba aktiivse insuliini 
arvestust. Hoiurežiim kustutab aktiivse insuliini koguse. Bolus Wizardi 
ebatäpsed arvutused võivad põhjustada vale insuliinikoguse 
manustamise ja raskeid kehavigastusi.

Pumba hoiurežiimile panemine:

1. Eemaldage pumbast AA-patarei. Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku
„Patarei eemaldamine“, lk 25.

NB!  Kui võtate patarei välja, annab pump 10 minutit või pumba 
hoiurežiimile panemiseni alarmi „Insert Battery“ (Sisesta patarei).

2. Hoidke all nuppu     , kuni ekraan lülitub välja.

244 14. peatükk



Ettevaatust  Kaitske patareita hoiule pandud pumpa alati 
madalama temperatuuri eest kui -20 °C ja kõrgema temperatuuri 
eest kui 50 °C.  Pumba sellest vahemikust välja jääval 
temperatuuril hoidmine võib pumpa kahjustada.

Pumba hoiurežiimilt äratamine:

1. Sisestage pumpa uus AA-patarei. Täpsema teabe saamiseks lugege lõiku „Patarei 

sisestamine“, lk 24.

Kuvatakse teade „Pump Error“ (Pumba rike).

2. Valige „OK“.

Pump kuvab alarmi „Power Loss“ (Toite kadu).

3. Valige „OK“.

Kuvatakse kellaaja ja kuupäeva kuva (Date & Time).

4. Sisestage õige kellaaeg (Time), kellaaja formaat (Time Format) ja kuupäev (Date).

5. Valige „Save“ (Salvesta).

Pump kuvab häire „Active Insulin Cleared“ (Aktiivne insuliin kustutatud).

6. Valige „OK“.

Veenduge, et kõik seaded, näiteks basaalkogus, vastavad teie soovidele. Vajaduse 

korral kasutage viimaseid valiku „Restore Settings“ (Taasta seaded) abil 

salvestatud seadeid lõigus „Seadete taastamine“ (lk 143) kirjeldatu järgi.

7. Peate saatja ja glükomeetri uuesti ühendama. Täpsema teabe saamiseks lugege 
lõiku „Funktsiooni Auto Connect (Automaatne ühendus) pumba ja saatja 
juhtmevabalt ühendamine“, lk 175. Tutvuge glükomeetri pumbaga ühendamiseks 
alati ühilduva glükomeetri Ascensia kasutusjuhendis esitatud juhistega. 

Saatja hoiulepanek
Lugege alati saatja puhastamise kohta teabe saamiseks saatja kasutusjuhendit.
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Pumba kasutuselt kõrvaldamine
Insuliinipumba MiniMed 640G nõuetekohase kasutuselt kõrvaldamise kohta teabe 
saamiseks pöörduge tootja kohaliku esindaja poole. Järgige meditsiiniseadmete 
kasutuselt kõrvaldamise käigus alati kohalikke seadusi ja määrusi.
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Toote andmed ja ohutusalane 
teave
Selles peatükis on esitatud toote üksikasjalikud andmed ja ohutusalane teave.

Toote andmed
Sellest osast leiate toote üksikasjalikud andmed.

Alarmi ja häire eskaleerumine
Alarmid ja häired eskaleeruvad kuue minuti möödudes nii, et neist teatatakse nii 

helisignaali kui ka vibratsiooniga olenemata teie heli- ja vibratsiooniseadetest. Pärast 

kümne minuti möödumist eskaleeruvad need sireeniks ja vibratsioon jätkub.

• Häire enne ülemist piirmäära

• Häire enne alumist piirmäära

• Häire ülemisel piirmääral

• Häire alumisel piirmääral

• Basaalmanustamine jätkus

• Vere glükoositaseme näitu ei
saadud

• Kalibreerimine ebaõnnestus

• Kalibreerige kohe

• Ei leia sensori signaali

• Vahetage sensorit

• Kontrollige ühendust

• Sensori signaal kadunud

• Kalibreerimine ei toimunud

• Võimalik signaalihäire

• Tõusmise häire

• Sensor on aegunud

• Sensori signaali ei leitud

• Sensori uuendamine

• Peatatud enne alumist piirmäära (ainult juhul, kui
häire enne alumist piirmäära on sisse lülitatud)

• Saatja aku on tühi
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NB!  Meditsiiniseadme alarmist (Medical device) 
antakse kohe märku sireeniga.

Kõrguste vahemik
• Pumba töövahemik on 70,33 kPa (10,2 psiA) kuni 106,18 kPa (15,4 psiA)

• Hoiuvahemik on 49,64 kPa (7,2 psiA) kuni 106,18 kPa (15,4 psiA)

Helisagedus
Alljärgnevas tabelis on loetletud mitmesugused helitoonid ja nende 

vastavad sagedused:

Tooni nimetus Sagedus

Alarm 1655 Hz, seejärel 3310 Hz

Vahelduv alarm 1850 Hz

Sireen (eskaleerunud alarm) 1655 Hz, seejärel 3310 Hz 

Häire 934 Hz

Sensori kõrge glükoos 1312 Hz, seejärel 1410 Hz, 1500 Hz, 1619 Hz,

1722 Hz

Sensori madal glükoositase 1722 Hz, 1619 Hz, 1500 Hz, 1410 Hz, 1312 Hz

Kadunud sensori glükoositase 1485 Hz, seejärel 1395 Hz, 1320 Hz, 1395 Hz

Teate toon 1655 Hz

Meeldetuletuse toon 934 Hz

Kateetri täitmise toon 1850 Hz

Booluse manustamise 
tühistamise toon

1485 Hz, seejärel 1655 Hz ja 1485 Hz 

Laadimise lõppemise toon 934 Hz

Käimasoleva reservuaari 

laadimise toon

1850 Hz

Easy Boluse aktiveerimine 1045 Hz

Easy Boluse 1. etapi samm 1175 Hz

Easy Boluse 2. etapi samm 1320 Hz

Easy Boluse 3. etapi samm 1395 Hz
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Tooni nimetus Sagedus 

Easy Bolus 4. etapi samm 1570 Hz

Easy Boluse 5. etapi samm 1760 Hz

Tagantvalgustus

Tüüp LED (valgusdiood)

Aegumine 15 sekundit (vaikimisi), 30 sekundit, 1 minut, 3 

minutit

Aegumine, kui patarei on 
tühjaks saamas

15 sekundit (vaikimisi), 30 sekundit

Basaalinsuliini manustamine

Manustamiskoguse vahemik 0–35 ühikut tunnis või maksimaalne basaalkogus 

olenevalt sellest, kumb on väiksem.

Maksimaalne basaalkogus, vaikimisi 2 ühikut tunnis

Basaalmustrid Maksimaalselt 8 mustrit. Iga muster katab

24-tunnise perioodi ja võib koosneda kuni 48 kogusest.

Kogused seadistatakse 30-minutilise intervalliga.

Basaalmustrite nimed Fikseeritud nimed: Basal 1, Basal 2, Basal 3, Basal 4, Basal 5, 

Workday (Tööpäev), Day Off (Puhkepäev), Sick Day (Haigus)

Sammud • 0,025 ühikut tunnis 0–0,975 ühiku vahele  jääva

basaalkoguse korral

• 0,05 ühikut tunnis 1–9,95 ühiku vahele jääva

basaalkoguse korral

• 0,1 ühikut tunnis 10–35 ühiku vahele jääva

basaalkoguse korral

Vere glükoositaseme sihtväärtus

Maksimaalsed sihtväärtused 8

Vahemik 3,3–13,9 mmol/l

Kõrge vere glükoositaseme ja 

madala vere glükoositaseme 

sihtvahemiku vaikeväärtused

Puudub
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Glükomeetri näit
Viimane glükomeetrilt laekunud vere glükoositaseme näit. Kui kasutate ühilduvat 

glükomeetrit Ascensia, kuvatakse see näit avakuval, kui sensorifunktsioon on välja 

lülitatud. See väärtus kuvatakse ka booluse seadistamise käigus kuval Bolus Wizard.

Aegumine 12 minutit

Vahemik 1,1–33,9 mmol/l

Booluse manustamine

Booluse kiiruse suvandid • Standardne: 1,5 ühikut minutis

• Kiire: 15 ühikut minutis

Booluse programmeerimis samm     • 0,025 ühikut

• 0,05 ühikut

• 0,1 ühikut

Vedeliku manustamine löögi 
kohta

• 0,25 μl (mikroliiter) 0,025-ühikulise pumbalöögi kohta

• 0,5 μl 0,05-ühikulise pumbalöögi kohta

• 2,0 μl 0,2-ühikulise pumbalöögi kohta

Funktsiooni Bolus Wizard vaikeseaded

Element Vaike-
väärtus

Piirmäärad Samm

Süsivesikuühikud grammid - -

Insuliin 
süsivesikuteks (ehk
asendused)

Puudub 1–200 g/u

(0,075–15,0 u/exch)

0,1 g/u 1–9,9 g/u;

1 g/u suhtarvude 10 g/u kuni

200 g/u

(0,001 u/exch

0,075–0,099 u/exch

0,01 u/exch 0,10–9,99 u/exch;

0,1 u/exch 10–15 u/exch)

Insuliinitundlik-
kuse faktor

Puudub 0,3–22,2 mmol/l 0,1 mmol/l

Vere glükoosi-
taseme sihtväärtus

Puudub 3,3–13,9 mmol/l 0,1 mmol/l
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Element Vaikeväärtus Piirmäärad Samm

Aktiivse insuliini 
aeg

6 tundi         2–8 tundi 15 minutit

Funktsiooni Bolus Wizard andmed
Funktsioon Bolus Wizard kasutab booluse koguse hindamiseks ajakohase vere 

glükoositaseme näidu alusel nelja erinevat valemit: Järgmised valemeid kasutatakse 

ainult juhul, kui süsivesikuid väljendatakse grammides.

1. Kui teie praegune vere glükoositase on teie kõrgeimast vere glükoositaseme
sihtväärtusest kõrgem, lahutab funktsioon Bolus Wizard hinnangulisest vere
glükoositaseme korrigeerimise määrast aktiivse insuliini koguse ja lisab tulemuse
lõpliku hinnangulise booluse suuruse leidmiseks hinnangulisele toidukogusele.
Kui hinnangulisest vere glükoositaseme korrigeerimiseks vajalikust kogusest
aktiivse insuliini koguse lahutamise tulemus on aga negatiivne arv (alla nulli),
põhineb lõplik hinnanguline booluse suurus ainult hinnangulisel toidukogusel.

(Hinnanguline 
toidukogus)

milles:

(Hinnanguline 
korrigeerimine)

hinnanguline
lõplik boolus =

A = toit (grammides) 
B = süsivesikute suhtarv
C = praegune vere glükoositase 
D = kõrgeim VG sihtväärtus 
E = insuliinitundlikkus

- aktiivne insuliin+
A
B

C - D
E

Hinnanguline toidukogus:

Süsivesikud grammides ÷ Süsivesikute suhtarv = Insuliiniühikute arv 

Hinnanguline korrigeerimiseks vajalik insuliinikogus:

(Praegune vere glükoositase - Kõrgeim VG sihtväärtus) ÷ insuliinitundlikkus - 

Aktiivne insuliin = Insuliiniühikute arv

Hinnanguline lõplik boolus:

Hinnanguline toidukogus + Hinnanguline korrigeerimiseks vajalik kogus = 

Insuliiniühikute arv

2. Kui teie praegune vere glükoositase on teie madalaimast vere
glükoositaseme sihtväärtusest madalam, liidab funktsioon Bolus Wizard
hinnangulise lõpliku booluse leidmiseks hinnangulise vere glükoositaseme
korrigeerimise määra hinnangulisele toidukogusele.
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(hinnanguline 
toidukogus)

milles:

(hinnanguline 
korrigeerimine)

hinnanguline
lõplik boolus =

A = toit (grammides) 
B = süsivesikute osakaal
C = praegune vere glükoositase 
D = madalaim VG sihtväärtus 
E = insuliinitundlikkus

+
A
B

C - D
E

Hinnanguline toidukogus:

Süsivesikud grammides ÷ Süsivesikute suhtarv = Insuliiniühikute arv 

Hinnanguline korrigeerimiseks vajalik insuliinikogus:

(Praegune vere glükoositase - Madalaim VG sihtväärtus) ÷ insuliinitundlikkus = 

Insuliiniühikute arv 

Hinnanguline lõplik boolus:

Hinnanguline toidukogus + Hinnanguline korrigeerimiseks vajalik kogus = 

Insuliiniühikute arv

3. Kui teie praegune vere glükoositase jääb vere glükoositaseme ülem- ja alamäära
vahele, põhineb hinnanguline lõplik boolus ainult hinnangulisel toidukogusel.

(hinnanguline toidukogus)

=
hinnanguline 
lõplik boolus süsivesikute suhtarv

Toit (grammid) 

Hinnanguline toidukogus:

Süsivesikud grammides ÷ Süsivesikute suhtarv = Insuliiniühikud

NB!  Kui teie praegune vere glükoositase on vere glükoositaseme 
alammäärast madalam, ei arvestata funktsiooni Bolus Wizard 
arvutustes aktiivse insuliiniga.

Booluse hinnanguline summaarne kogus = Hinnanguline toidukogus

4. Kui te ei sisesta vere glükoositaset, põhineb booluse hinnanguline summaarne
kogus ainult hinnangulisel toidukogusel.

Mõned märkused funktsiooni Bolus Wizard kasutamise kohta:

• Kui kombineeritud (Dual Wave) boolus on hinnanguliselt vajalikust maksimaalse
booluse piirmäära või tehtud muudatuste tõttu väiksem, vähendatakse esmalt
booluse pikendatud (Square) osa.
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• Pump jälgib valitud aktiivse insuliini arvestamise aja (Active Insuline Time) alusel,
kui suur insuliinikogus teie organismile veel mõju avaldab. Seda kuvatakse
avakuval, booluse kuval (Bolus), manuaalse booluse kuval (Manual Bolus),
eelseadistatud booluse kuval (reset Bolus) ja päeva ajaloo kuval (Daily History)
aktiivse insuliinina ehk lühendiga „Act. Ins.“ tähistatuna. See aitab ära hoida liigse
insuliini manustamise ja vähendab hüpoglükeemia tekke võimalust.

• Funktsioon Bolus Wizard võib kasutada booluse hinnangulise suuruse
arvutamiseks teie viimast vere glükoositaseme väärtust, süsivesikute tarbimist ja
aktiivse insuliini kogust.

• Järgmine aktiivse insuliini kõver näitab, kui kaua päras manustamist püsib
insuliinibooluse glükoositaset langetav toime. Allesjäänud insuliini protsendi
vähenemise kiirus oleneb sellest, kui kaua insuliin on organismile toimet
avaldanud.
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Graafik kohandatud Mudaliari jt alusel (Diabetes Care, 22. köide nr 9, 
september 1999, lk 1501).
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Süsivesikute suhtarvud

Maksimaalse suhtarvu seaded Vahemik

8

1–200 grammi ühiku kohta

0,075–15 ühikut asenduse kohta

Manustamise täpsus
• Basaalkoguse 1,0 U/h korral on manustamise täpsus ±5%.

Basaalkoguse 0,025 U/h korral on manustamise täpsus ±10%.

Booluse < 0,1 ühikut manustamise täpsus on ±20% ja booluse ≥ 0,1 ühikut

manustamise täpsus on ±5%.

• Kõik tavalised boolused manustatakse sekundaarse kiiruse korral 16 minuti ja 41
sekundi jooksul ±3 sekundit (25 ühikut kiirusega 1,5 ühikut minutis) ja kiire kiiruse
korral 1 minuti ja 41 sekundi jooksul ±3 sekundit (25 ühikut kiirusega 15 ühikut
minutis).

• Sulustuslävel tekkiv maksimaalne infusioonirõhk on 3,0-ml reservuaari korral 90,67
kPa (13,15 psi). Sulustuse kõrvaldamise käigus tekkiva booluse keskmine maht on
0,0112 ml (võrdne 1,12 insuliini U-100 ühikuga).

• Järgmine kõver näitab manustamise täpsust. Kellakõver näitab eeldatud
insuliinikoguse ja tegeliku manustatud insuliinikoguse vahelist maksimaalset
protsentuaalset muutust teatud perioodil insuliiniinfusiooni ajal, mida
nimetatakse vaatlusaknaks. Ülemine kõver kajastab positiivseid muutusi ja
alumine kõver negatiivseid muutusi.
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Funktsioon Easy Bolus (Lihtne boolus)
Võimaldab kasutajal seadistada tavalise booluse ja selle manustada siis, kui pump 

on unerežiimil. Selleks kasutatakse       ja heli- ja vibratsioonimärguandeid.

Helirežiimi vahemik 0–20 sammu või maksimaalse booluse suuruseni 

olenevalt sellest, mis saabub varem

Vibratsioonirežiimi vahemik 0–20 sammu või maksimaalse booluse suuruseni 

olenevalt sellest, mis saabub varem

Vaikimisi sammusuurus 0,1 ühikut

Reguleeritav sammusuurus 0,1–2 ühikut sammu kohta maksimaalse booluse 
piirini

Keskkonnatingimused
Insuliinipump MiniMed 640G talub enamikku tingimustest, millega igapäevaelus 

kokku puutute. Keskkonnatingimuste, näiteks magnetväljade ja kiirgusega 

kokkupuutumise, veekindluse ja äärmuslike temperatuuride kohta täpsema teabe 

saamiseks lugege lõiku „Kasutaja ohutus“, lk 5.
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• AA-patareita pumba hoiutemperatuur on -20 °C kuni 50 °C.

• Insuliiniga pumba hoiutemperatuur on 5 °C kuni 37 °C.

• Lubatud õhurõhk on 10,2 psi kuni 15,4 psi (700 hPa kuni 1060 hPa).

• Lubatud suhteline õhuniiskus pumba töötamise ajal: 20–90%.
See ületab standardi IEC 60601-1 punktis 7.9.3.1 nõutu (30% kuni 75%).

• Lubatud suhteline õhuniiskus siis, kui pump ei tööta: 5%–95%

Infusioonikomplekti ja kanüüli täitmine

• Kanüüli saab sammuga 0,025 ühikut laadida 0,025–5,1 ühikut.

• Standardne täitmiskiirus on 1,5 ühikut minutis. Kiire täitmise kiirus on 15

ühikut minutis.

• Kateetri täitmisel antakse 30 ühikuni jõudmisel hoiatus. Teine hoiatus

antakse 40 ühikuni jõudmisel, millega palutakse teil pump tagasi kerida.

• Infusioonikomplekti täitmiseks kasutatud insuliin registreeritaks päeva

ajaloos (Daily History).

Infusioonirõhk
Maksimaalne infusioonirõhk ja sulustusrõhk on 90,67 kPa (13,15 psi).

Insuliini manustamise vaikeseaded
Booluse seaded

Element Vaikeseade Piirmäärad Samm

Funktsioon 

Bolus Wizard:

Väljas - -

Funktsioon Easy 
Bolus (Lihtne 
boolus):

Väljas - -

Funktsiooni Easy 

Bolus sammu 

suurus:

0,1 ühikut 0,1–2 ühikut -

Booluse samm: 0,10 ühikut 0,025 ühikut

0,05 ühikut

0,10 ühikut

-
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Element Vaikeseade Piirmäärad Samm

Kombineeritud 
(Dual) / pikendatud 
(Square) boolus:

Väljas - -

Maksimaalne 
boolus:

10 ühikut 0–75 ühikut 

(booluse kohta)

-

Pärast boolust 
VG kontrollimise 
meeldetuletus:

Väljas 0:00–5:00 0:30

Basaalseaded

Element Vaikeseade Piirmäärad Samm

Maksimaalne 
basaalkogus

2 U/h 0–35 U/h 0,025 U kiirusel 0,025–0,975 

U/h

0,05 U kiirusel 1,00–9,95 U/h

0,1 U kiirusel vähemalt 10,0 

U/h

Basaalkogus 0,000 U/h 0,000 U/h 

maksimaalse

basaalkoguse 

seadeni

0,025 U kiirusel 0,025–0,975 U/

h

0,05 U kiirusel 1,00–9,95 U/h

0,1 U kiirusel vähemalt 10,0 U/

h

Ajutise basaal-   Protsent Protsent, kogus Ei kohaldu

Ajutise basaal-
koguse protsent

100% 0–200% 5%

Ajutine 
basaalkogus

Praegune 

basaalkogus

0.0 U/h 

maksimaalse 

basaalkoguseni

0,025 U kiirusel 0,025–0,975 U/

h

0,05 U kiirusel 1,00–9,95 U/h

0,1 U kiirusel vähemalt 10,0 U/

h

Insuliinitundlikkuse faktor

Maksimumseaded 8

Vaikeväärtus Puudub. Insuliinitundlikkus seadistatakse funktsiooni Bolus 

Wizard käivitamisel.

Vahemik 0,3–22,2 mmol/l ühiku kohta
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Tühjeneva reservuaari (Low Reservoir) meeldetuletus
Väärtused põhinevad kuvataval, mitte tegelikul kogusel.

Häire 

tüüp

Häire vahemik Samm Vaike-

väärtus

Kellaaeg Esimene meeldetuletus 2–24 tunni möödudes. 

Teine meeldetuletus üks tund enne tühjaks 

saamist. Teine meeldetuletus on automaatne ja 

kasutaja ei saa seda muuta.

30 min 8 tundi

Ühikud Esimene meeldetuletus 5–50 ühiku tasemel. 

Teine meeldetuletus, kui 50% täpsustatud 

allesjäänud kogusest on kulunud. Teine 

meeldetuletus on automaatne ja kasutaja ei saa 

seda muuta.

1 ühik 20 ühikut

Maksimaalne boolus

Vahemik 0–75 ühikut

Vaikeväärtus 10 ühikut

Tavaline boolus
Vahemik on 0,025–75 ühikut insuliini ja seda piirab maksimaalse booluse seadistus.

Sulustuse tuvastamine
Ummistuse tuvastamise korral kuvatakse blokeeritud insuliinivoo alarm (Insulin flow 

blocked). Ummistumise alarm käivitub, kui manustamata on jäänud keskmiselt 2,23 

ühikut insuliini (standardne boolus) või 1,97 ühikut insuliini (kiire boolus). Insuliinipump 

MiniMed 640G on mõeldud kiiretoimelise insuliini U-100 manustamiseks. Tabelis 

kirjeldatakse neljas erinevas kiiretoimelise insuliini U-100 olukorras tuvastatud sulustusi.

Kogus Minimaalne 

aeg alarmini

Keskmine aeg 

alarmini

Maksimaalne 

aeg alarmini

boolusmanustamine (10 

ühikut standardkiirusel)

71 sekundit 95 sekundit 136 sekundit

boolusmanustamine (10 

ühikut kiirel kiirusel)

9 sekundit 10 sekundit 14 sekundit

260 15. peatükk



Kogus Minimaalne 

aeg alarmini

Keskmine aeg 

alarmini

Maksimaalne 

aeg alarmini

basaalmanustamine (1,0 u/h) 2,00 tundi 2,50 tundi 3,80 tundi

basaalmanustamine (0,025 u/ 123,38 tundi 142,03 tundi 178,33 tundi

Protsentuaalne ajutine basaalkogus
Vaikeväärtus on 100 protsenti programmeeritud basaalkogusest. Näiteks kui 

programmeerite basaalmanustamiseks kuus ühikut päevas, on ajutine basaalkogus 

vaikimisi kuus ühikut päevas.

Vahemik 0–200%

Vaikeväärtus 100% programmeeritud basaalkogusest

Samm 5%

Programmi ohutuse kontrollid
Pump katkestab juba ühe rikke korral insuliini manustamise. Ühe rikke korral on 

maksimaalne infusiooniannus 0,2 ühikut.

Pumba mõõtmed
Pumba maksimaalsed mõõtmed tollides on pikkus 3,81 × laius 2,11 ×  0,98 sügavus.

Pumba maksimaalsed mõõtmed sentimeetrites on pikkus 9,68 × laius 5,36 × sügavus 
2,49.

Pumba mälu
Kasutaja seaded ja pumba ajalugu salvestatakse säilmälusse, mis säilitab andmeid. 

Mällu saab salvestada 90 päeva andmed, seejärel hakatakse andmeid üle kirjutama. 

See tähendab, et kasutaja saab suvalisel ajahetkel vaadata kuni 90 päeva ajalugu.

Pumba kaal
Insuliinipumba maksimaalne kaal ilma patarei ja tarvikuteta on 106 grammi.
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Sensori vaikeseaded

Sensori maksimumseaded

Element Vaikeseade Piirmäär Samm

Kõrge sensori 
glükoositaseme 
häire piirmäär

13,8 mmol/l 5,6–22,2 mmol/l 0,2 mmol/l

Teade enne kõrge 
taseme saavutamist

Väljas - -

Teade kõrge tase-
me saavutamisel

Väljas - -

Aeg kõrge taseme 
saavutamiseni

15 minutit 5–30 minutit 5 minutit

Taseme tõusmise 
häire

Väljas - -

Taseme 
tõusmise piir

Kaks noolt

üles

• Üks nool üles
(0,056 mmol/l/min)

• Kaks noolt üles
(0,111 mmol/l/min

• Kolm noolt üles
(0,167 mmol/l/min)

• Kohandatud piirmäär
(0,050–0,275 mmol/l/min)

Edasi lükkamise 
ülempiir

1 tund 5 minutit kuni 3 tundi 5 minutit

Sensori miinimumseaded

Element Vaikeseade Piirmäärad Samm

Madala sensori 
glükoositaseme 
häire piirmäär

5,0 mmol/l 2,8–5,0 mmol/l 0,2 mmol/l

Peata enne 

alumist piirmäära

Väljas - -

Peata alumisel 
piirmääral

Väljas - -

Teata enne           Väljas - -

Teata alumisel 
piirmääral

Väljas - -

Edasilükkamise 
alumine piirmäär

20 minutit 5 minutit kuni 1 tund 5 minutit
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Sensori miinimumseaded

Element Vaike-

seade

Piirmäärad Samm

Basaalmanustamise 
jätkamise häire

Väljas - -
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Suunised ja tootja deklaratsioon

Suunised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetkiirgus

Insuliinipump MiniMed 640G on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud 
elektromagnetilises keskkonnas. Klient või insuliinipumba MiniMed 640G kasutaja peab 
tagama, et pumpa kasutatakse seesuguses keskkonnas.

Kiirguse katse Nõutele vastavus Elektromagnetiline keskkond – 
suunised

Raadiosageduslik 
kiirgus

Katse: CFR 47. jaotise 

15. osa allosa C

sektsioon 15.247(a)

(2)/RSS-210 FHSS–

DAOO-705, DTS-KDB

558074, ANSI C63.4,

RSS-Gen,

FCC 15. osa sektsioon

15.109, klass B/ANSI

c63.4 (2009)

• 6 dB ja 99%

Ribalaiused: Läbinud

• Maksimaalne

väljundvõimsus:

Läbinud

• Telekommunikatsioo

ni kõrvalemissioon:

Läbinud

• Võimsuse

spektraaltihedus:

Läbinud

Insuliinipump MiniMed 640G peab 

eesmärgipärase töö võimaldamiseks 

kiirgama elektromagnetilist energiat.

See võib mõjutada lähedalasuvaid 

elektroonikaseadmeid.

Raadiosageduslik 
kiirgus

EN55011 (2009)+A1

klass B Insuliinipump MiniMed 640G sobib 

kasutamiseks lennuki pardal ja kõigis 

avalikes asutustes, muu hulgas kodus ja 

asutustes, mis on ühendatud 

kodumajapidamiste käsutuses olevaid 

hooneid elektriga varustavate 

üldkasutatavate madalpingevõrkudega.

RTCA DO 160G

(2010) 20.5 ja 21.5

Vastav

ARIB STD-T66 Vastav
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Suunised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus

Insuliinipump MiniMed 640G on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud 
elektromagnetilises keskkonnas. Klient või insuliinipumba MiniMed 640G kasutaja 
peab tagama, et pumpa kasutatakse seesuguses keskkonnas.

Häirekindluse 
katse

IEC 60601 katse
Tase

Vastavuse 
tase

Elektromagnetiline 
keskkond - suunised

Elektrostaatiline laeng

IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt

±15 kV air @ 

(Suhteline 

õhuniiskus 

30–60%)

±8 kV kontakt

±15 kV õhk  @
(suhteline
õhuniiskus 
30–60%)

Kasutada tavalises 

kodu-, äri- ja 

haiglakeskkonnas.

±2 kV 

elektriliinidele

Ei kohaldu Nõue ei kehti sellele 

patarei toitel töötavale 

seadmele.

Kiire mittestatsionaarne 

impulss /impulsipakett

IEC 61000-4-4 ±1 kV sisend-/

väljundjuhtmetel

Pingeimpulss

IEC 61000-4-5

±1 kV juhtmelt 

juhtmele

±2 kV juhtmelt 

maandusse

Ei kohaldu Nõue ei kehti sellele 

patareitoitega 

seadmele.

Pingelohud, lühiajalised 

katkestused ja toiteliinide

pinge varieerumine

IEC 61000-4-11

<5% UT

(>95% lohk UT

) 0,5 tsüklis

Ei kohaldu Nõue ei kehti sellele 

patarei toitel töötavale 

seadmele.

Võimsuse sageduse 

(50/60 Hz) 

magnetväli

IEC 61000-4-8

400 A/m

(pidev väli 

60 sekundi 

juures)

400 A/m Võimsuse sageduse 

magnetväljad peavad 

olema tavalisele, 

tavalises äri- või 

haiglakeskkonnas 

asuvale kohale 

iseloomulikul tasemel.

NB! : UT on vahelduvvoolu võrgu pinge enne testitaseme rakendamist.
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Suunised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus

Insuliinipump MiniMed 640G on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud

elektromagnetilises keskkonnas. Klient või insuliinipumba MiniMed 640G kasutaja peab 

tagama, et pumpa kasutatakse seesuguses elektromagnetilises keskkonnas.

Häirekindluse 
katse

IEC 60601 katse 

Tase
Vastavuse 

tase

Elektromagnetilise keskkonna 

suunised

Kiirgus RF

IEC 61000-4-3

10 V/m

80 MHz kuni

2,7 GHz

10 V/m

80 MHz kuni 6

GHz

Kaasaskantavaid ja mobiilseid 

raadiosageduslikke 

kommunikatsiooniseadmeid tohib 

kasutada insuliinipumbast MiniMed 640G, 

sealhulgas selle juhtmetest vähemalt 

saatja sagedusele kehtiva võrduse alusel 

arvutatud soovituslikul kaugusel.

Soovituslik kaugus:

d = 1,2 P
80 MHz kuni 800 MHz

d = 2,3 P
800 MHz kuni 6 GHz

Milles P on saatja tootja andmete alusel 

saatja maksimaalne väljundpinge vattides 

(W) ja d on soovituslik kaugus meetrites

(m).

Fikseeritud raadiosageduslike saatjate välja 

tugevus peab olema väiksem iga objekti 

elektromagnetilise uuringuga kindlaks 

määratud sagedusala vastavuse tasemesta.

Häired võivad esineda ainult järgmise 

sümboliga märgistatud seadmete 

läheduses:
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Suunised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus

Insuliinipump MiniMed 640G on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud

elektromagnetilises keskkonnas. Klient või insuliinipumba MiniMed 640G kasutaja peab 

tagama, et pumpa kasutatakse seesuguses elektromagnetilises keskkonnas.

Häirekindluse 
katse

IEC 60601 katse 

Tase
Vastavuse 

tase

Elektromagnetilise keskkonna 

suunised

NB! 80 MHz ja 800 Mhz korral kehtib suurem sageduste vahemik.

NB! Need suunised ei pruugi kehtida kõigis olukordades. Elektromagnetlevi mõjutavad imendumine 

ja peegeldumine ehitistelt, esemetelt ja inimestelt.

NB! Tabel vastab standardi IEC (EN) 60601-1-2 trükile 3.

a. Fikseeritud saatjate, näiteks raadiotelefonide (mobiilsed/juhtmevabad) ja maaside raadiote, amatöörraadiote, 
AM- ja FM-raadiosaadete ja TV-saadete väljatugevused ei ole teoreetilised täpselt prognoositavad. 
Raadiosageduslike saatjate tekitatud elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleb kaaluda 
elektromagnetilise uuringu tegemist. Kui insuliinipumba MiniMed kasutamiskohas mõõdetud välja tugevus 
on suurem kehtivast lubatud raadiosagedusliku välja tugevusest, tuleb insuliinipumba MiniMed normaalse 
töö tagamiseks jälgida. Töös esinevate häirete täheldamise korral, võib olla vaja rakendada täiendavaid 
meetmeid, näiteks võib olla vaja muuta insuliinipumba MiniMed asendit või see
ümber paigutada.
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Soovituslikud kaugused kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosageduslike 
kommunikatsiooniseadete ja insuliinipumba MiniMed 640G vahel

Insuliinipump on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, milles 
kiirguvad raadiosageduslikud häired on kontrollitud. Klient või insuliinipumba MiniMed 
640G kasutaja saab elektromagnetilise häire vältimiseks hoida kaasaskantavate ja 
mobiilsete raadiosageduslike kommunikatsiooniseadmete (saatjate) ja insuliinipumba 
Minimed 640G vahel kommunikatsiooniseadme maksimaalse väljundvõimsuse järgi 
allpool täpsustatud minimaalset soovitatud kaugust.

Saatja maksimaalne 
nimivõimsus (W)

Saatja sagedusest sõltuv kaugus (m)

80 MHz kuni 800 MHz 

d=1,2    P

800 MHz kuni 6 GHz 

d=2,3    P

0,001 0,038 0,073

0,01 0,12 0,23

0.1 0,38 0,73

1 1.2 2,3

10 3,8 7,3

100 12 23

Saatjate korral, mille maksimaalne väljundvõimsus ei ole eespool välja toodud, võib 

soovitusliku kauguse (d) määramiseks meetrites (m) kasutada saatja sageduse 

arvestamiseks kasutatavat võrrandit, milles p on saatja tootja andmetel saatja maksimaalne 

väljundvõimsus vattides (w).

NB! 80 MHz ja 800 Mhz korral kehtib suurema sageduste vahemiku puhul vajalik kaugus.

NB! Need suunised ei pruugi kehtida kõigis olukordades. Elektromagnetlevi mõjutavad 

imendumine ja peegeldumine ehitistelt, esemetelt ja inimestelt.

Juhtmevaba ühendus

Seadme töö kvaliteet
CGM-saatja ja insuliinipump MiniMed 640G on omavahel seotud võrgus 802.15.4, 

milles pump täidab koordinaatori ja CGM-saatja lõpusõlme rolli. Negatiivses 

raadiosageduslikus keskkonnas hindab MMT-1711 pump kanali vahetamise vajadust 
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energiatuvastuse käigus tuvastatud „müratasemete“ alusel.  Pump teeb 
energiatuvastuse juhul, kui CGM-saatja signaal ei saabu 10 minuti jooksul. Kanali 
vahetamise korral saadab pump kiiri uuel kanalil.

Kui seotud kanalil kiirt ei tuvastata, käivitab CGM-saatja kanaliotsingu. Otsing tehakse 
viiel kanalil.  Kiire leidmise korral liitub saatja pumbaga tuvastatud kanalil. Ühenduse 
taasloomise korral saadetakse kõik saatmata jäänud paketid (kuni 10 tunni jooksul) 
CGM-saatjalt pumbale.

Tavapärase töö korral edastab CGM-saatja paketi iga viie minutit tagant ja andmete 
rikete või puudumise korral uuesti.

Raadiosagedusliku teabeedastuse andmed
Kasutab protokolli IEEE 802.15.4 omandiõiguse alusel kasutatava andmeformaadiga.

Pumba sagedus 2,4 GHz; omandiõiguse alusel kasutatav Medtronici 

protokoll; kaugus kuni 1,8 meetrit

Maksimaalne 

väljundvõimsus (EIRP)
-4 dBm (0,398 mW)

Töösagedused 2420 MHz, 2435 MHz, 2450 MHz, 2465 MHz, 2480 MHz

Ribalaius 5 Mhz, mis on IEEE protokolli kohaselt eraldatud kanali 

ribalaius

Andmeturve
Insuliinipump MiniMed 640G on välja töötatud nii, et see võtab raadiosageduslikke 

teateid vastu ainult tuttavatelt ja ühendatud seadmetelt (pump tuleb 

programmeerida konkreetselt seadmelt teavet vastu võtma).

Süsteem MiniMed 640G tagab andmeturve omandiõiguste kaitstud meetmete abil ja 
andmete puutumatuse vigade otsimise protsesside, näiteks tsükliliste liiasuse 
kontrollide abil.
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Ikoonide tabel

Järgige kasutusjuhendit

Tootja

Tootmiskuupäev

Tootmise kuupäev

Kataloogi- või mudelinumber

Seerianumber

Sobiva hoiutemperatuuri vahemik

Hoidmiseks sobiv õhuniiskuse vahemik

Ei talu magnetresonantsi: hoidke seade ohutus kauguses 

magnetresonantstomograafia (MRT) seadmetest

BF-tüüpi seade (kaitse elektrilöögi eest)

Mitteioniseeriv elektromagnetiline kiirgus (raadiosageduslik ühendus)

Pump: Kaitstud pikemaks ajaks vette kastmise mõjude eest (24 tundi 3,6 

meetri sügavusel).

Tähistab vastavust Austraalia elektromagnetilisele ühilduvusele, 

elektromagnetilisele keskkonnale ja raadiosidele kehtivatele nõuetele

Tähistab vastavust Kanada elektromagnetilisele 

ühilduvusele ja raadiosidele kehtivatele nõuetele

[Euroopa] vastavustähis. See sümbol tähendab, et seade vastab täielikult 

Euroopa Liidu meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ (NB 0459).
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Lisa A
: Lõppkasutaja tarkvaralitsentsi leping





Lõppkasutaja tarkvaralitsentsi 
leping
Lõppkasutaja tarkvaralitsentsi leping
MÄRKUS KASUTAJALE: Selle toote tarkvara teatud osadele võib kehtida GNU üldise 
avaliku litsentsi 2. versioon või 3. versioon (avatud lähtekood), mille saab hankida GNU 
kodulehelt www.gnu.org/copyleft/ gpl.html. Mistahes avatud lähtekoodi lähtekoodi 
saab väikese, tarne- ja andmekandja kulude katmiseks vajaliku tasu eest ettevõtte 
Medtronic MiniMed, Inc. tarkvaraarenduse direktorilt (aadress: 18000 Devonshire 
Street, Northridge, CA 91325-1219, USA; tel: +1-866-948-6633
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 Sõnavara





Sõnavara

Ajutine basaalkogus 
(Temp Basal Rate)

Funktsioon, mis võimaldab määratud ajaks kehtestatud 

basaalkogust ajutiselt suurendada või vähendada.

aktiivne insuliin Pumba abil manustatud boolusinsuliin, millel on veel

teie vere glükoositaset langetav toime.

aktiivse insuliini aeg 
(Active Insulin Time)

Funktsiooni Bolus Wizard seade, mis võimaldab seadistada 

boolusinsuliini aktiivse insuliinina jälgimise perioodi pikkuse.
aktiivse insuliini taseme 
korrigeerimine

Teie vere glükoositaseme korrigeerimise boolusest 

lahutatav insuliinikogus, et arvestada funktsiooniga Bolus 

Wizard jälgitava aktiivse insuliini 

Alumine piirmäär Seadistatav väärtus, millest oleneb, millal pump teatab 

sensoriga mõõdetud madalast glükoositasemest, ja mida 

kasutatakse ka otsustamiseks, millal insuliini manustamine 

peatada.
Alumisel piirmääral 
manustamise peatamine 
(Suspend on low) 

Funktsioon, mis peatab insuliini manustamise, kui sensori 

glükoositaseme väärtus jõuab seadistatud alumise 

piirmäärani või langeb sellest madalamale.

alarm Helisignaal või vibratsioon, millega kaasneb teade ja millega 

teatakse, et pump ei manusta enam insuliini. Alarmile tuleb 

kohe reageerida.

Alarmide ajalugu (Alarm 
History)

Funktsioon, mis salvestab viimaste alarmide ja häirete

andmed.

asenduste suhtarv Ühe süsivesiku asendamiseks vajalik insuliiniühikute

arv. Asenduste suhtarv oleneb teie isiklikest vajadustest ja 

seda kasutatakse booluste koguste arvutamiseks.
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Automaatne peatamine 
(Auto suspend) 

Alarm, mille saab seadistada insuliini manustamise 

peatamiseks ja alarmi käivitamiseks, kui teatud aja jooksul ei 

ole ühtki nuppu vajutatud. Insuliini manustamine jätkub 

pärast alarmi kustutamist.

basaalinsuliin Pumbaga pidevalt manustatav insuliin, et rahuldada 

söögikordade vahel ja magamise ajal teie individuaalne 

insuliinivajadus.

Basaalinsuliini 
manustamise jätkamise 
häire (Resume basal)

Häire, mille saate seadistada juhuks, kui teie pump hakkab 

pärast sündmuse enne alammäära saavutamist peatumine 

või alammäära saabumisel peatumine toimumist 

automaatselt basaalinsuliini manustama, sest teie sensori 

glükoosiväärtused vastasid vajalikele kriteeriumitele. See häire 

antakse alati basaalinsuliini manustamise jätkumise korral, 

sest kahetunnine maksimaalne ooteaeg on möödunud.
basaalkogus Pideva basaalinsuliini kogus, mille pump on 

programmeeritud tunnis automaatselt manustama.

basaalmuster Ühe või mitme basaalkoguse kogum, mis katab 24-tunnise 

perioodi.

Blokeeritud režiim Funktsioon, mis keelab teatud seadete muutmise. Teatud 
funktsioone saab siiski kasutada, näiteks insuliini 
manustamise peatada, ajalugu vaadata, pumpa testida 
ning alarme ja häireid kustutada.

Bolus Wizard "Funktsioon, mis arvutab teie isiklike Bolus Wizardi seadete 

alusel sisestatud vere glükoositaseme väärtusi ja süsivesi-

kute koguse abil booluse hinnangulise koguse. 

Kasutatavad seaded on süsivesikute suhtarv, insuliinitund-

likkuse faktor, vere glükoositaseme sihtvahemik ja aktiivse 

insuliini aeg.

booluse kiirus (Bolus 
Speed)

Funktsioon, mis laseb teil valida, kui kiiresti teie seade 

boolusinsuliini manustab.

boolusinsuliin Insuliin, mida kasutatakse süsivesikutest tingitud oodatava 

glükoositaseme tõusu katmiseks või kõrge vere 

glükoositaseme sihtvahemikku viimiseks.

278 Sõnavara

CGM Glükoositaseme pideva jälgimise lühend. Vt 

glükoositaseme pidev jälgimine.

Eelseadistatud ajutine 
basaalkogus (Preset Temp 
Basal) 

Funktsioon, mis võimaldab seadistada ja salvestada 

korduvalt kasutatavad basaalkogused.



Eelseadistatud 
boolus (Preset Bolus)

Funktsioon, mis võimaldab seadistada ja salvestada 

konkreetsele sagedasti tarbitavale toidule, joogile või 

suupistele vastava booluse.

Enne alumist piirmäära 
manustamise peatamine 
(Suspend before low) 

Funktsioon, mis peatab insuliini manustamise, kui sensor 

prognoosib, et sensori glükoositaseme väärtus läheneb 

seadistatud alumisele piirmäärale. Funktsiooni 

SmartGuard kohta täpsema teabe saamiseks lugege 

insuliinipumba kasutusjuhendit.

glükomeeter Vere glükoositaseme mõõtmise seade.

glükoositaseme pidev 
jälgimine (CGM)

Jälgimisvahend, milleks kasutatakse naha alla paigutatavat 

glükoosisensorit, mis mõõdab pidevalt teie interstitsiaalse 

vedeliku glükoosisisaldust.

häire Helisignaal või vibratsioon, millega kaasneb teade ja mille-

ga teavitatakse olukorrast, mis võib teie tähelepanu vajada.

Häire alumisel piirmääral 
(Alert on low)

Häire, mis antakse, kui teie sensori glükoositase jõuab 

seatud miinimumpiirini või langeb alla miinimumpiiri.

Häire enne alumist 
piirmäära (Alert before low)

Häire, mis antakse siis, kui olete sensori glükoositaseme 

alammäärale lähenemas.

Häirete piirmäärad Teie seadistatud väärtused, mis määravad madala või 

kõrge glükoositaseme häire käivitumise aja.

infusioonikoht Koht kehal, kuhu sisestatakse infusioonikomplekt

infusioonikomplekt Kateeter, mis on ühes otsas ühendatud reservuaariga ja 

mille teises otsas on teie kehasse sisestatav nõel või 

kanüül. Insuliin liigub pumbast läbi infusioonikomplekti 

teie kehasse.
insuliinitundlikkuse faktor Vere glükoositaseme ühe insuliiniühiku mõjul

vähenemise määr. Insuliinitundlikkuse faktorit kasutatakse 

korrigeerimisbooluse koguse arvutamiseks.

interstitsiaalne vedelik Organismis rakke ümbritsev vedelik.

ISIG Sensori tekitatav signaal, mida kasutatakse teie sensori 

glükoositaseme väärtuse arvutamiseks. Seda kasutab 

tavaliselt Medtronici tehniline tugi veaotsingu käigus.
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Kaitse Lisavahend, mida saab kasutada selleks, et tagada, et 

reservuaar püsib aktiivse tegevuse korral või juhul, kui 

pumpa kannab laps, oma kohal.

glükomeeter Termin, millega viidatakse mistahes glükomeetrile.



kaitse Plastmassist osa, mis on seadme tarnimise käigus 

reservuaari külge kinnitatud. Seda kasutatakse reservuaari 

insuliiniga täitmise käigus reservuaari insuliiniviaaliga 

ühendamiseks.

kalibreerimine Protsess, milles kasutatakse glükomeetriga mõõdetud vere 

glükoositaset sensori glükoosiväärtuste arvutamiseks.

Kalibreerimise 
meeldetuletus

Meeldetuletus, mille saab seadistada teile meelde

tuletama, millal on vaja taas seadet kalibreerida.

kanüül Lühike, õhuke ja painduv voolik, mis paigaldatakse 

nahaaluse koe sisse. Insuliin manustatakse organismi 

kanüüli kaudu.
kolb Insuliinipumba osa, mis fikseerib reservuaari ja juhib 

insuliini läbi kateetri.

Kombineeritud (Dual 
Wave) boolus

Booluse tüüp, millega manustatakse insuliiniannus

tavalise booluse ja sellele järgneva pikendatud (Square 

Wave) booluse kombinatsioonina.

Komplektivahetuse 
meeldetuletus (Set Change)

Meeldetuletus, mille saate seadistada endale 
infusioonikomplekti vahetamise vajaduse meeldetuletamiseks

korrigeerimisboolus Kõrge vere glükoositaseme sihtvahemikku langetamiseks

kasutatav insuliin.

Lennurežiim Funktsioon, mis peatab ajutiselt teie seadme juhtmevaba 
andmeedastuse.

Lihtne boolus (Easy Bolus) Funktsioon, mis võimaldab manustada eelseadistatud 

sammuga tavalise booluse vaid helisignaali või 

vibratsiooniga kinnitamise läbi.

lukk Pumba funktsioon, mis aitab vältida juhuslikke nupuvajutusi.

Maksimaalne basaalkogus 
(Max Basal Rate)

Funktsioon, mis võimaldab seadistada

maksimaalse tunnis manustatava basaalinsuliini koguse.

Maksimaalne boolus 
(Max Bolus)

Funktsioon, mis võimaldab teil seadistada maksimaalse 

ühe annusena manustatava booluse koguse.
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Manuaalne boolus 
(Manual Bolus)

Funktsioon, mis võimaldab sisestada ja manustada

teie hinnangul vajaliku insuliinikoguse.

meeldetuletus Teade, mille saate seadistada, et see aitaks teile midagi 

meelde tuletada.



Muutumiskiiruse 
häire (Rate alert)

Häire, mis teatab, et sensori glükoositaseme väärtus on 
suurenenud või langenud seadistatud tõusmise või 
langemise piirkiirusest kiiremini.

Päeva ajalugu 
(Daily History)

Funktsioon, mida saab kasutada seadmega tehtavate 

toimingute vaatamiseks.

Pärast boolust VG 
kontrollimise meeldetuletus 
(Bolus BG Check)

Pärast booluse programmeerimist seadistatav meelde-

tuletus. Meeldetuletus tuletab teile meelde, et peate 

pärast seadistatud perioodi möödumist enda vere 

glükoositaset kontrollima.
Peata manustamine 
(Suspend Delivery) 

See funktsioon peatab igasuguse insuliini manustamise, 

kuni uuesti manustamist alustate. Manustamise jätkamise 

korral hakatakse uuesti manustama ainult basaalinsuliini.

Pikendatud (Square 
Wave) boolus 

Teatud perioodi jooksul ühtlaselt manustatav boolus.

reservuaar Väike reservuaar, mille täidate insuliiniga ja sisestate 

enda manustamisseadmesse.

Säästurežiim Olek, milles pump on täiesti funktsionaalne, ent ekraan 

kustub energia säästmiseks. Ekraani säästurežiimile 

lülitumise aja seadistamiseks muutke tagantvalgustuse 

seadeid.

saatja Glükoosisensoriga ühendatav seade. Saatja kogub 

sensoriga mõõdetud andmeid ja saadab andmed 

juhtmevabalt jälgimisseadmetesse.
sensor (glükoosisensor) Glükoositaseme pideva jälgimise süsteemi väike osa,

mille sisestate interstitsiaalse vedeliku glükoositaseme 

mõõtmiseks otse naha alla.

sensori glükoositase (SG) Viitab interstitsiaalses vedelikus sisalduvale glükoosile

(suhkrule), mille sisalduse mõõtmiseks kasutatakse 

glükoosisensorit.

SG Sensori glükoositaseme lühend. Vt sensori glükoositase.

SmartGuard Tehnoloogia, mis hõlmab kõiki automatiseeritud 

Medtronici integreeritavate sensoriga insuliinipumba 

süsteemidega insuliini manustamise ja suspendeerimise 

süsteeme.
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sulustus Kanüüli või kateetri ummistumine või väändumine, mille 

tõttu insuliin ei saa voolata.



Sündmuste marker 
(Event Marker)

Funktsioon, mis võimaldab registreerida erinevaid

sündmusi, nt vere glükoositaseme väärtusi, süste, 

süsivesikute koguseid ja füüsilist tegevust.

süsivesikute suhtarv Ühe insuliiniühikuga kaetav süsivesikute kogus grammides. 
Süsivesikute suhtarvu kasutatakse booluste koguste 
arvutamiseks.

süsivesikuühik Süsivesikute koguse mõõtmiseks kasutatav ühik, 

grammid (g) või asendused (exch).

Tagasi kerimine Funktsioon, mida kasutatakse reservuaari vahetamise 

korral. See viib reservuaari pesas oleva kolvi tagasi 

algasendisse ja pumpa saab sisestada uue reservuaari.

Tavaline boolus Booluse tüüp, millest saab kohe terve insuliiniannuse.

teated Kõigi teadete eesmärk on köita teie tähelepanu ja edastada 
erinevat tüüpi teavet. Need on alarmid, häired, 
meeldetuletused ja teated.

toiduboolus Insuliiniannus, mille manustate selleks, et katta 

süsivesikutest tingitud ootuspärane glükoositaseme tõus.

tundlikkus Vt insuliinitundlikkuse faktor.

Ülempiir Seadistatav väärtus, millest oleneb, millal pump teatab 
sensoriga mõõdetud kõrgest glükoositasemest.

Unerežiim Olek, milles pump on täiesti funktsionaalne, ent ekraan on 

kustunud. Pump läheb automaatselt unerežiimile, kui te ei 

ole umbes kahe minuti jooksul ühelegi nupule vajutanud.

Vahele jäänud 
toidubooluse (Missed 
Meal Bolus) 
meeldetuletus

Meeldetuletus, et boolust ei manustatud teie seadistatud 

perioodi jooksul, mis seadistatakse sageli söögikordade 

lähedusse.

vere glükoositase (VG) Viitab veres glükoosi (suhkru) sisaldusele, mida

mõõdetakse tavaliselt glükomeetriga.

Vere glükoositaseme 
sihtväärtused

Ülemine ja alumine piirmäär, mille saavutamise korral 

teie vere glükoositaset korrigeeritakse funktsiooni 

Bolus Wizard kasutamise korral.
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VG Vere glükoositaseme lühend. Vt vere glükoositase.



Ärkvelrežiim Olek, milles pumba ekraan on sisse lülitatud. Kui te ei 

kasuta aktiivselt mõnda teist kuva, kuvatakse avakuva.
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