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OBSERVERA: Kontrollera
mätenheten på din mätare.
Se din mätares bruksanvisning för
fullständiga instruktioner.

Grundinställning av mätaren och anslutning
till MiniMed® 640G insulinpump
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Ladda mätaren

1

Ta bort USB-locket för att få fram USB-kontakten.

Läs på pumpskärmen och använd nedpil
bläddra till nästa sida.
Använd
pilknapparna
för att bläddra till
Fortsätt.
Tryck på knappen
Välj .

Din CONTOUR®NEXT LINK 2.4 mätare har ett
uppladdningsbart batteri.
Ladda din mätare med väggladdaren* eller genom att
ansluta USB-kontakten till en dator. Se till att datorn
är på.
Din mätare kommer kortvarigt att visa “Testa inte –
Laddar” och lampan vid stickporten blinkar. Du får inte
göra ett blodsockertest så länge batteriet laddas.
När laddningen är klar kommer lampan vid stickporten att
slockna. Koppla bort din CONTOUR NEXT LINK 2.4-mätare
för att testa.

Autoanslutning
Innan autoanslutning
används, se till att inga
Medtronic-enheter i
närheten är i sökningsläge.
närheten är i sökningsläge.

Avbryt
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Placera mätaren och pumpen
bredvid varandra.
Välj Sök på pumpen.

3

Välj Sök på mätaren.

Ny enhet
Se användarhandboken för
att ansluta ny enhet. Välj Sök
nedan när du är klar.

ANSLUT TILL PUMP

Välj "Sök" på pumpen
och mätaren

För att göra
grundinställningarna,
håll ner den övre
Meny-knappen under
flera sekunder, tills
mätaren sätts på.

Sökningen kan ta upp till
2 minuter.

Sök
Avbryt

ANSLUT TILL PUMP

Söker...
Avbryt

Bläddra nedåt för att välja
ditt språk.
Tryck på OK.

LANGUAGE
English
Deutsch
Español
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OK

Detta skärmexempel visar val av språk. Språkets
ordningsföljd kan variera beroende på ditt land.

4

Fortsätt

Sök

Koppla bort mätaren från laddaren
innan du börjar göra inställningarna

2

för att

Tryck OK om korrekt språk visas.
Tryck No om felaktigt språk visas.

Ansluta till pumpen

Kontrollera att enhetens SN
(serienummer) på pumpen
motsvarar enhetens SN på
mätaren.
Om de stämmer överens
bläddrar du till Bekräfta på
pumpen.
Tryck på knappen Välj .

Bekräfta enhetens SN
BGJ133333F hittad: SN:
BGJ133333F

Avbryt

Bekräfta

ANSLUT TILL PUMP

5

Vill du ansluta till en MiniMedpump? Tryck på OK.

ANSLUT TILL PUMP

Använd pump för att
bekräfta enhetens SN:
BGJ133333F

6

Tryck på OK.

ANSLUT TILL PUMP

När pumpen ansluts till mätaren ändras SN på
mätarens skärm till ett annat serienummer. Detta
nummer är pumpens SN.

7

Lägg ned mätaren och ta upp
pumpen.
Tryck på valfri knapp för att slå
på skärmen och tryck sedan på
Meny-knappen .
för att bläddra
Använd nedpil
till Funktioner.
Tryck på knappen Välj .

/
Vill du ansluta till en
OK
MiniMed-pump?
Ignorera

/
Välj “Anslut
OK
enhet” på pumpen.
Gå tillbaka

14

Meny
Insulininställn.
Sensorinställn.
Händelsemark.
Påminnelser
Funktioner

Vänd på pumpen.
Kontrollera att SN på baksidan
av pumpen motsvarar
pumpens serienummer, som
nu visas på mätarens skärm.
Tryck på Nästa.
PUMP ANSLUTEN

Om pumpskärmen stängs ner,
tryck på valfri knapp för att slå på
den igen.

8

9

10

Använd nedpilen
i menyn
Funktioner för att bläddra till
Enhetsalternativ.
Tryck på knappen Välj .

Funktioner
Självtest
Kolhydratenhet
Hantera inställn.
Sensordemo
Enhetsalternativ

Bläddra till Ansluta enhet
i menyn Enhetsalternativ.
Tryck på knappen Välj .

Enhetsalternativ
Hantera enheter
Ansluta enhet

Placera mätaren och pumpen
bredvid varandra.
Välj Autoanslutning på pumpen.

Välj Autoanslutning på
mätaren.

Ansluta enhet
Manuell anslutning
Autoanslutning
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Välj Alltid och tryck på OK
på nästa skärm.

16

Välj Datumformat.

DATUMFORMAT
VÄLJ

17

Tryck på OK.
Observera: Om tid och
datum är felaktiga måste du
ändra dem på pumpen.

DATUM/TID

18

ANSLUT TILL PUMP

/
Manuell anslut.
Autoanslutning

Väggladdare medföljer kanske inte i alla startpaket. Kontakta
*kundsupport
för information om hur du kan beställa en väggladdare.

PROCESS C

PROCESS M

PROCESS Y

Datum/tid har ställts in
av pumpen.
10:30 | 13.10.11

PROCESS K
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HÖG OCH LÅG VARNING
Acceptera eller Ändra Hög och
Högt: 13.9 mmol/L
Låg Varningsnivå.
Mätaren varnar dig med ett ljud Lågt: 3.9 mmol/L
när ditt blodsockerresultat är
över eller under dina inställda varningsnivåer.

Acceptera eller Ändra ditt
målintervall.
Målintervallet är ditt mål för
dina blodsockertestresultat.

MÅLVÄRDE

3.9 - 10

OBSERVERA: Varningar kan bara ställas in utanför
ditt/dina valda målintervall. Mål kan bara ställas
in innanför din/dina valda varningsnivå(er). För
ytterligare information, kontakta kundsupport. Se
kontaktuppgifter till kundsupport nedan.

/
Accept.
Ändra

21

/
Accept.
Ändra

Nu är systeminställningarna
klara och du är redo att göra ett
blodsockertest.
Gå till Steg 1 nedan.

Inställning klar. Sätt i en
teststicka för att
påbörja ett test.

Testmaterial
CONTOUR®NEXT teststicka

Blodprovstagare

Lansett

CONTOUR®NEXT LINK 2.4blodsockermätare

VIKTIGT:
• Blodprovstagaren är avsedd för självtestning av en enskild patient. Den får inte användas på mer än en person
på grund av infektionsrisken.1,2
•
Använd en ny lansett varje gång du testar, eftersom de inte längre är sterila efter användning.
• Alla delar av denna enhet betraktas som biologiskt riskavfall och kan potentiellt sprida smittsamma sjukdomar,
även efter rengöring.
• Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten och torka dem noggrant före och efter mätning samt vid
hantering av mätare, blodprovstagare eller teststickor.
För fullständiga instruktioner om hur du rengör mätaren, se mätarens bruksanvisning.

Testa ditt blodsocker
Få fram en bloddroppe

1

För in teststickan
och vänta tills
meddelandet
TILLSÄTT BLOD visas.

Skicka resultat till din MiniMed-pump

6

Om Alltid valdes i Inställningar för skicka under
Inställningar kommer resultaten att skickas direkt till
din pump. Om Fråga mig valdes i Inställningar för skicka
under Inställningar kan du välja att skicka dina resultat
till din pump efter varje blodsockertest.
DINA RESULTAT

2

Ta bort
munstycket från
blodprovstagaren.
För in lansetten
bestämt i
blodprovstagaren så
långt det går.

Bilder på blodprovstagaren visas endast som
illustration. Din blodprovstagare kan se annorlunda ut.
Se bipacksedeln för blodprovstagaren för detaljerade
instruktioner om förberedelse av blodprovstagaren.

3

4

Sätt tillbaka
munstycket. Vrid
det justerbara
munstycket för att
justera stickdjupet.
Ta fram din
bloddroppe.

Testa en bloddroppe

5

Doppa teststickans
spets i bloddroppen.
Om den första
bloddroppen
inte räcker piper
mätaren två gånger
och visar skärmen
FÖR LITE BLOD PÅ
TESTSTICKA. Du har
cirka 30 sekunder
på dig att tillsätta
mer blod på samma
teststicka.

OBSERVERA: Om AutoLog är PÅ blir du ombedd att
markera ditt resultat som Fastar, Före måltid eller
Efter måltid. Om ditt resultat är över din inställda Hög
varning eller under din inställda Låg varning visas
resultatet utan att du behöver göra ett AutoLog val.

Tryck på Skicka
eller Skicka ej.

9.3

/

mmol
L

Skicka
Skicka ej

VIKTIGT: Kontrollera alltid displayen på din pump för
att vara säker på att det visade blodsockerresultatet
överensstämmer med det blodsockerresultat som
visas på mätaren.

Bolusdoser, Påminnelser och Noteringar

7

Välj Bolus för att skicka en bolusdos till pumpen.
Välj Påminn. för att ställa in en påminnelse för ditt
nästkommande test. Välj Notering för att lägga till mer
information till
10:30 l 13.11
resultatet.
Bolus

9.3

mmol
L

Påminn.
Notering

Skickat

Kontrollera att resultatet har skickats till
pumpen

8

Ta upp pumpen.
Tryck och håll nere knappen
Tillbaka
för att återvända till
hemskärmen. Ditt
blodsockerresultat ska visas på
pumpskärmen.

BS

9.3

mmol/L

Kalibrera sensor
Bolus
OK

Stäng av mätaren

9

Ta bort teststickan, så stängs mätaren
av inom 3 minuter.
Eller håll
Meny-knappen
nedtryckt för
att stänga av
mätaren.

Se bruksanvisning för CONTOUR NEXT LINK 2.4,
bipacksedeln för blodprovstagaren och bruksanvisningen
för MiniMed insulinpump för fullständiga instruktioner.
Ascensia Diabetes Care kundsupport finns tillgänglig
vardagar, under kontorstid. 020-83 00 84
www.diabetes.ascensia.se
För information om patent och relaterade licenser, se:
www.patents.ascensia.com
För in vitro-diagnostik
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