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01

Tik in het hoofdmenu op Instellingen.

 

02

Tik op Tijdsblokken.

 

9. Bolusadvies gebruiken

TIJDSBLOKKEN INSTELLEN

Een tijdsblok bewerken
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03

Tik op het tijdsblok dat u wilt

bewerken.

 

04

Pas de eindtijd aan.

Tik op Verder.
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05

Pas de bovenste- en onderste

grenswaarde aan.

Tik op Verder.

 

06

Pas de koolhydratenfactor en de

insulinegevoeligheid aan.

Tik op Gereed.
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07

Als u de bewerking van de

tijdsblokken heeft afgesloten, moet u

op Gereed tikken.
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01

Tik in het hoofdmenu op Instellingen.

 

02

Tik op Tijdsblokken.

 

Toevoegen van een tijdsblok

In deze paragraaf wordt beschreven hoe een nieuw tijdsblok wordt toegevoegd.

Verkort de eindtijd van het laatste tijdsblok om een nieuw tijdsblok toe te voegen.

Nadat het nieuwe tijdsblok ingesteld is, moet u eventueel de eindtijd en de overige informatie van ieder tijdsblok

aanpassen.
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03

Tik op het laatste tijdsblok.

 

04

Tik op Eindtijd en verkort de eindtijd

om een nieuw tijdsblok in te stellen.

Verkort de eindtijd echter niet zo ver,

dat deze identiek is aan de starttijd,

omdat het tijdsblok anders

verwijderd wordt.

Tik op Verder.
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05

Stel de bovenste grenswaarde en de

onderste grenswaarde voor het

nieuwe tijdsblok in.

Tik op Verder.

 

06

Stel de koolhydratenfactor en de

insulinegevoeligheid voor het nieuwe

tijdsblok in.

Tik op Gereed.
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07

Eventueel moet u de eindtijden en de

instellingen van de andere

tijdsblokken aanpassen.

Tik op Gereed als u de bewerking

van de tijdsblokken heeft afgesloten.
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01

Tik in het hoofdmenu op Instellingen.

 

02

Tik op Tijdsblokken.

 

Resetten van alle tijdsblokken

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de instellingen van alle tijdsblokken kunnen worden gereset naar de

fabrieksinstellingen en nieuw ingevoerd kunnen worden.

Een reden voor het resetten van alle tijdsblokken kan het wijzigen van de starttijd van het eerste tijdsblok zijn.
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03

Tik op Resetten.

 

04

Als u alle tijdsblokken wilt resetten,

moet u op Ja tikken.
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05

Stel de starttijd en de eindtijd voor

het eerste tijdsblok in.

Tik op Gereed.

 

06

Stel de standaardwaarden voor de

bovenste en onderste grenswaarde

in.

Tik op Gereed.
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07

Stel de standaardwaarden voor de

koolhydratenfactor en

insulinegevoeligheid in.

Tik op Gereed.

 

08

Tik op OK.
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09

Eventueel moet u de eindtijden en de

instellingen van de overige

tijdsblokken aanpassen.

Tik op Gereed als u de bewerking

van de tijdsblokken heeft afgesloten.
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13. Instellingen aanpassen

INSTELLINGENOVERZICHT
In het Instellingenmenu vindt u de volgende opties om het micropompsysteem aan te passen:
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Instelling Toelichting

Herinneringen Helpen u herinneren aan de taken van uw diabetesmanagement. Herinneringen

worden apart uitgelegd in (Accu-Chek Solo micropomp) Hoofdstuk 14.2. 

Grenswaarden van
waarschuwingen

Definitie van grenswaarden van waarschuwingen voor hyperglykemie (hyper) en

hypoglykemie (hypo) en overige.

Tijd en datum Het correct instellen van de datum en tijd zorgt ervoor dat de insuline op het juiste

tijdstip wordt toegediend.

Bolusinstellingen Parameter voor bolustoediening en snelle bolus.

Voor een beter overzicht worden de bolusadviesinstellingen in dit menu uitgelegd in

(Accu-Chek Solo micropomp) Hoofdstuk 9.4.

Tijdsblokken Voor het instellen van starttijden, eindtijden, alsook streefwaardenbereiken,

koolhydratenfactoren en insulinegevoeligheden.

Als Bolusadvies is ingeschakeld zijn de tijdsblokinstellingen te vinden in het

Bolusadviesmenu. Zie (Accu-Chek Solo micropomp) Hoofdstuk 9.12.

Akoestisch signaal en
trilling

Geluidssterkte

Trilling

Akoestisch signaal voor bloedglucosemeting

Systeemmeldingen

Insulinetoediening

Touchscreen-instelling

Uitstellen van het akoestische signaal

Algemene instellingen Taal

Helderheid

Systeemfunctietest

Displayblokkering Beschermt de diabetesmanager tegen onbedoelde wijzigingen en invoer.

Systeeminformatie Technische informatie die hoofdzakelijk wordt gebruikt wanneer er wordt

gecommuniceerd met de de klantenservice van de pomp.

Injectiemodus Modus voor geïntensiveerde traditionele insulinetherapie waarbij kortwerkende

bolusinsuline en langwerkende basale insuline (depot-insuline) worden toegediend

met een spuit of pen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Als u een instelling bewerkt, worden alle niet-opgeslagen wijzigingen afgewezen zodra de diabetesmanager

wordt uitgeschakeld of een teststrip in de uitsparing voor een teststrip wordt geplaatst.

De therapie-instellingen dienen door uw zorgverlener te worden verstrekt en u mag deze alleen wijzigen na

eerst uw zorgverlener te hebben geraadpleegd. Gebruik van verkeerde instellingen brengt een risico op hyper-

of hypoglykemie met zich mee.

Opmerking

Waarschuwing
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