MINIMEDTM 670G
HURTIGGUIDE
AUTOMODUS
Denne hurtigguiden beskriver de viktigste funksjonene i MiniMed™ 670G med SmartGuard™
automodus. Er det nødvendig med mer informasjon henvises det til systemets brukerhåndbok.
Låse opp pumpen og sette pumpen i hvilemodus
For å sette pumpen i hvilemodus må du velge og holde inne
til skjermen slukker. Dette kan også spare batteriet.
For å låse opp pumpen må du velge den piltasten på pumpen,
som skjermen indikerer at du skal trykke på.
Statusskjermer
I statusskjermene kan du finne informasjon om de seneste hendelser og status, og du vil kunne se meldinger du har mottatt de
seneste 24 timene. Her vil du også finne informasjon om status
for automodus, og hvorvidt pumpen er klar for SmartGuard™
-automodus, eller om det er nødvendig å gjøre noe.
For å velge statusskjermene: velg

- velg Status.

Angi bolus
Velg

– velg Bolus.

Måltidsbolus: angi BS - angi antall karbohydrater.
Korreksjonsbolus: angi BS.
Velg Neste - velg Tilfør bolus.
Stoppe en påbegynt bolus
Etter at bolustilførselen har startet - velg
- velg – velg Ja.

- velg Stopp bolus

Sjekk skjermen Bolus stoppet og legg merke til hvor mye bolus
pumpen har tilført. Velg Ferdig.

Angi, og avslutt midlertidig mål
Målet for automodus er 6,7mmol/l. Målet kan endres midlertidig fra 30 minutter til 12 timer. For å midlertidig endre målet til
8,3mmol/l velg
– velg Midl. mål og angi varighet med
eller
- velg - velg Start.
For å avslutte midlertidig mål velg
– Avbryt midl. mål. Detaljene for det midlertidige målet vises. Velg Avbryt midl. mål.

Håndtere varsler og alarmer

Stoppe og gjenoppta tilførselen
Ved midlertidig frakobling av pumpen, bør insulintilførselen
stoppes slik at automodus registrerer den faktiske insulinmengden som tilføres.
Stoppe: velg – velg Stoppe tilførsel – velg Ja.
Gjenoppta: velg – velg Gjenoppta basaltilførsel – velg Ja.
Automodus og Sikker basal
Sikker basal tilfører automatisk insulin for å dekke det basale
insulinbehovet, basert på det seneste insulinbehovet. Sikker
basal justerer ikke tilførselen basert på SG-verdiene. Maksimumstiden pumpen kan være i Sikker basal er 90 minutter, men
kan gå tilbake til automodus tidligere, uten at man registrerer
dette.
Når pumpen er i Sikker basal, og det er en handling som kan
gjøres for å gå tilbake til automodus varsler pumpen om det
som er nødvendig å gjøre. Eksempler på dette kan være behovet for en kalibrering, eller en ny BS-verdi, eller å reagere på
varselet Tapt sensor.
Kalibrering vs. BS nødvendig
Pumpen kan varsle både om kalibrering og BS-nødvendig.
BS nødvendig: pumpen trenger en BS-verdi for å gå inn i, eller
for å bli værende i automodus.
Kalibrering nå: er nødvendig for nøyaktige SG-verdier
Følg med på pumpens skjerm og følg pumpens instruksjoner.
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Les teksten som vises i skjermen og utfør de handlinger som er
nødvendige. Velg
og velg ønsket alternativ ved å trykke på .

