MINIMEDTM 670G
HURTIGGUIDE
MANUELL MODUS
Hurtigguide med informasjon om de viktigste funksjonene i MiniMed™ 670G.
Detaljert informasjon finnes i pumpens bruksanvisning.
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
Fra statusmenyene kan du finne informasjon om de siste hendelser og status, samt at du vil kunne se varslene som er mottatt de siste 24 timene.
For å få tilgang til statusmenyene velg

og velg Status.

Angi en bolus med Bolus Wizard™
Fra pumpen: Velg
– velg Bolus - velg Bolus Wizard - angi
blodsukkeret og angi antall karbohydrater, og velg Neste. Velg
Tilfør bolus.
Fra blodsukkermåleren: Slå på blodsukkermåleren - velg Bolus
- velg Manuell Bolus eller Forvalgt Bolus.
Stoppe en bolus
Etter at bolusdosen har startet, velg
velg – velg Ja.

- velg Stopp bolus,

Kontroller skjermen Bolus stoppet for å se hvor
mye pumpen tilførte. Velg Ferdig.
Midlertidig basal
Denne funksjonen tillater deg å øke eller redusere basaldosen
midlertidig i en angitt tid (varighet).
Velg
– Neste – Basal – velg Midl. basal – angi varighet og trykk
– velg neste. Angi prosentandelen av basaldosen og velg
– velg Start.

Avbryte Midlertidig basal
Stopp midlertidig basal ved å velge
– velg Avbryt midl. basal.
Du vil se informasjon om den midlertidige basaldosen. Velg
Avbryt midl. basal.

Håndtere varsler og alarmer
Les teksten som vises i skjermen og utfør de handlinger som er
nødvendige. Velg . Velg ønsket alternativ ved å trykke på .

Blokker pumpen ved å velge
– Valg –
Verktøy – Barnesikring – sett Barnesikring På og Lagre. Et
låssymbol vises i statuslinjen. Pumpens innstillinger kan ikke
endres, og bolus kan ikke angis fra pumpen. For å oppheve, velg
Valg – Verktøy – Barnesikring – slå funksjonen Av og Lagre.

MiniMed™ SmartGuard™ - automatisk stopp av insulintilførselen
Pumpen stopper insulintilførselen automatisk når systemet
forventer at sensorglukosenivået nærmer seg den innstilte
grensen for lavt sensorglukosenivå. Pumpen gjenopptar
doseringen når sensorglukosenivået trender oppover. (Egne
regler gjelder - les bruksanvisningen for detaljer.)
Er det behov for en måltidsbolus og insulintilførselen er stoppet, gjenoppta insulintilførselen manuelt ved å velge Stopp før
lavt eller Stopp ved lavt. Følg instruksjonene på skjermen.

Stopp ved lav eller Stopp før lav er på og klar. Hvis noen av
stoppfunksjonene blir aktive, blinker symbolet når insulintilførselen
er stoppet.
Stopp før lav eller Stopp ved lav er på, men utilgjengelig. Dette
kan skyldes tidligere stopphendelser eller når ingen SG-verdier
er tilgjengelig.

Kalibrering av sensoren
Sensoren bør kalibreres minst to ganger per døgn, men vil be
om flere kalibreringer hvis det er nødvendig.
Når varselet Kalibrer nå vises, velg Utsett. Mål blodsukkeret og
velg Ja for å bekrefte. Velg Kalibrer sensor og velg Ferdig

Informasjon på sensorskjermen
Statussymboler
Trendpiler
Høy grense
3-timers SG-graf
Lav grense

Siste SG-måling
SmartGuard™
-stoppsymbol
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