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10. Opcje dawki podstawowej

TYMCZASOWE DAWKI
PODSTAWOWE

Tymczasowe dawki podstawowe

Stosując tymczasową dawkę podstawową (TDP), można zwiększyć lub zmniejszyć wartość aktualnego profilu dawki

podstawowej o daną wartość procentową na czas wynoszący od 15 minut do 24 godzin. Umożliwia to lepsze

kontrolowanie poziomu glukozy we krwi w przypadku choroby, aktywności fizycznej czy innych sytuacji, które wymagają

dostosowania podawanej dawki insuliny.

Wartość procentowa TDP Skutek

0–90% podawanej dawki zmniejszenie dawki insuliny

podstawowej

100% podawanej dawki normalna dawka podstawowa

110-250% podawanej dawki zwiększenie dawki insuliny

podstawowej

 

Normalna dawka podstawowa odpowiada wartości 100%. Oznacza to, że jeśli aktualnie nie jest aktywna TDP,
ustawiona wartość procentowa dawki podstawowej wynosi 100%.

Po zmianie profilu dawki podstawowej aktywna TDP zostanie odrzucona.

TDP można zaprogramować wyłącznie podczas pracy mikropompy (gdy działa w trybie RUN).

Po zatrzymaniu mikropompy (tryb STOP) podawanie TDP oraz wszystkich bolusów również zostaje
zatrzymane.

Po upływie czasu trwania TDP wyświetlana jest informacja o zakończeniu podawania dawki.

Dla powtarzających się sytuacji o różnym zapotrzebowaniu na insulinę można zaprogramować i zapisać niestandardowe

tymczasowe dawki podstawowe. W przypadku niestandardowej TDP wartość procentowa i czas trwania są zapisywane

i stosowane jako wartości domyślne każdorazowo po wybraniu tej TDP. Niestandardowej TDP można też nadać nazwę.

 

Notatka

•

•

•

•

•
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Przykładowa sytuacja

Jan Kowalski planuje godzinną grę w tenisa. Wie, że podczas tej aktywności oraz następującej po niej 2-godzinnej fazy

regeneracji jego organizm potrzebuje o 40% mniej insuliny. Jan programuje TDP na poziomie 60% (100% – 40%) na czas

kolejnych 3 godzin i zapisuje niestandardowe ustawienie TDP pod nazwą „tenis”.

Programowanie tymczasowej dawki podstawowej (TDP)
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b

Naciśnij na ekranie statusowym profil

dawki podstawowej.

W menu głównym naciśnij przycisk

Dawka podst.
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02

Naciśnij opcję Tymczasowa dawka

podstawowa.

 

03

Naciśnij opcję Standardowa TDP.

 

4



04

Naciśnij opcję Procent.

 

05

Używając przycisków  i , ustaw

wartość procentową standardowej

TDP.

Naciśnij przycisk Zapisać.
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06

Naciśnij opcję Czas trwania.

 

07

Używając przycisków  i , ustaw

godziny i minuty czasu trwania

standardowej TDP.

Naciśnij przycisk Zapisać.
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08

Naciśnij przycisk Aktywować.

 

09

Naciśnij przycisk insuliny , aby

potwierdzić.

 

7



10

Na pilocie wyświetlany jest ekran

statusowy z aktualnymi informacjami

dotyczącymi TDP.
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Programowanie lub edytowanie niestandardowej TDP
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Naciśnij na ekranie statusowym profil

dawki podstawowej.

W menu głównym naciśnij przycisk

Dawka podst.

 

9



02

Naciśnij opcję Tymczasowa dawka

podstawowa.

 

03

Naciśnij przycisk , aby dodać

niestandardową TDP lub wybrać

niestandardową TDP do edycji (np.

TDP 1).
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04

Naciśnij ikonę . Za pomocą

klawiatury wprowadź nazwę

niestandardowej TDP składającą się

maksymalnie z 12 znaków.

Naciśnij przycisk Gotowe.

 

05

Naciśnij opcję Procent.
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06

Używając przycisków  i , ustaw

wartość procentową dla

niestandardowej TDP.

Naciśnij przycisk Zapisać.

 

07

Naciśnij opcję Czas trwania.
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08

Używając przycisków  i , ustaw

godziny i minuty czasu trwania

standardowej TDP.

Naciśnij przycisk Zapisać.

 

09

Aby zapisać i od razu rozpocząć

podawanie niestandardowej TDP,

naciśnij przycisk Aktywować.

Naciśnij przycisk Zapisać, jeśli chcesz

zapisać ustawienia niestandardowej

TDP bez rozpoczęcia podawania TDP.
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   Notatka

Po naciśnięciu przycisku Zapisać

nowa niestandardowa TDP pojawi się

w menu TDP, lecz nie zostanie teraz

podana.
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01

Aby aktywować zapisaną TDP,

naciśnij żądany wpis na liście

tymczasowych dawek

podstawowych.

 

02

Aby zapisać i bezpośrednio

uruchomić TDP, naciśnij przycisk

Aktywować.

 

Aktywowanie niestandardowej TDP
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03

Aby potwierdzić ten krok i rozpocząć

podawanie TDP, naciśnij przycisk .

 

04

Aktywowana TDP zostanie

wyświetlona na ekranie statusowym.
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01

W menu głównym naciśnij przycisk

Dawka podst.

 

02

Naciśnij opcję Tymczasowa dawka

podstawowa.

 

Anulowanie TDP
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03

Naciśnij opcję Anulować TDP?

 

04

Naciśnij przycisk Tak. Aktywna TDP

zostanie anulowana.
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05

Wyświetlone zostaje ostrzeżenie

W-36.

Naciśnij przycisk Później, aby

wyciszyć ostrzeżenie.

 

06

Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić

ostrzeżenie.
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07

TDP zniknie z ekranu statusowego.
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01

Naciśnij na ekranie statusowym

profil dawki podstawowej.

 

02

Naciśnij przycisk Tak. Aktywna TDP

zostanie anulowana.

 

Anulowanie TDP z poziomu ekranu statusowego
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03

TDP zniknie z ekranu statusowego.
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10. Opcje dawki podstawowej

DOSTOSOWYWANIE I DODAWANIE
PROFILI DAWKI PODSTAWOWEJ

Po co tworzy się różne profile dawki podstawowej?

Oprócz wstępnie utworzonego profilu podstawowego przydatne może być korzystanie z innych profili dawki

podstawowej dopasowanych do różnych czynności codziennych. Można zaprogramować maksymalnie pięć różnych

profili dawki podstawowej. Stosowanie różnych profili dawki podstawowej należy omówić z lekarzem

prowadzącym/wykwalifikowanym personelem medycznym.

Przykład

 

Profil dawki podstawowej 1.

Od poniedziałku do piątku — „dni robocze”

 
Profil dawki podstawowej 2.

Weekendy — „czas wolny i wypoczynek”

 

W podanym przykładzie użytkownikiem jest pracownik branży budowlanej, który pracuje fizycznie od poniedziałku do

piątku, od wczesnych godzin porannych do końca dnia roboczego. W weekendy lubi spać do późna i przez długie

godziny relaksować się przy lekturze. Po omówieniu tych różnych rodzajów czynności codziennych z lekarzem

użytkownik zaprogramował profil dawki podstawowej 1 na potrzeby dni roboczych. Zaprogramował on również profil

dawki podstawowej 2 zawierający większą dawkę insuliny podstawowej, przeznaczony do stosowania w soboty

i niedziele.

Programowanie profilu dawki podstawowej
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Naciśnij na ekranie statusowym profil

dawki podstawowej.

W menu głównym naciśnij przycisk

Dawka podst.
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02

Naciśnij opcję Profile dawki

podstawowej.
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03

Naciśnij , aby dodać profil dawki

podstawowej.
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04

Naciśnij ikonę , aby nadać profilowi

nazwę.

 

27



05

Wprowadź żądaną nazwę profilu

dawki podstawowej (zawierającą

maksymalnie 12 znaków).

Następnie naciśnij przycisk Gotowe.

 

28



06

Wybierz pierwszy blok czasowy.
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07

Wprowadź godzinę końcową bloku

czasowego.

Naciśnij przycisk Zapisać.

 

Notatka

Można edytować wyłącznie godzinę końcową bloków czasowych dawki podstawowej. Godzina początkowa każdego
bloku czasowego jest identyczna z godziną końcową poprzedniego bloku czasowego.

Aby skasować blok czasowy, jako godzinę końcową bloku czasowego ustaw jego godzinę początkową.

Aby dodać nowy blok czasowy, jako godzinę końcową ostatniego bloku czasowego ustaw żądaną godzinę
początkową nowego bloku czasowego.

Bloki czasowe dawki podstawowej nie są identyczne z blokami czasowymi funkcji zalecenia bolusa i nie są też dla niej
stosowane.

•

•

•

•
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08

Wprowadź ilość insuliny na godzinę

dla pierwszego bloku czasowego.

Naciśnij przycisk Zapisać.

Zaprogramuj godziny końcowe

i odpowiednie godzinowe dawki

podstawowe dla wszystkich bloków

czasowych obejmujących 24 godziny

doby.

Aby zapisać profil dawki

podstawowej, lecz na razie go nie

aktywować, przejdź do kroku 09.

Aby zapisać i od razu aktywować

nowy profil podstawowy, naciśnij

przycisk „Aktywować”. Przejdź do

kroku 11.
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09

Naciśnij przycisk Zapisać, aby zapisać

zaprogramowany profil dawki

podstawowej.
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10

Nowo zaprogramowany profil dawki

podstawowej pojawi się na liście

profili dawki podstawowej. Upewnij

się, że wyświetlana łączna ilość

zgadza się z łączną ilością insuliny

podstawowej określoną przez lekarza

prowadzącego/wykwalifikowany

personel medyczny. Pamiętaj, że

profil nie zostanie aktywowany

automatycznie.

Zapoznaj się z następną częścią, aby

dowiedzieć się, jak aktywować profil

dawki podstawowej.
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Aktywowanie profilu dawki podstawowej

Aktywuj odpowiedni profil, gdy zbliża się czas, w którym zaplanowano jego stosowanie. Na przykład w piątek wieczorem,

gdy rytm codziennych czynności zmienia się na weekendowy, aktywuj profil zaprogramowany do stosowania

w weekendy.

01

l

u

b

Naciśnij na ekranie statusowym profil

dawki podstawowej.

W menu głównym naciśnij przycisk

Dawka podst.
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02

Naciśnij opcję Profile dawki

podstawowej.
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03

Aktualnie aktywny profil dawki

podstawowej można rozpoznać po

symbolu .

Naciśnij profil dawki podstawowej,

który chcesz aktywować.
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04

W razie potrzeby przewiń ekran do

góry, aby wyświetlić wszystkie bloki

czasowe profilu dawki podstawowej.

Naciśnij ikonę , aby wyświetlić

profil w formie graficznej.

Naciśnij przycisk Aktywować.
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05

Naciśnij przycisk insuliny , aby

potwierdzić.
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06

Aktywowany profil dawki

podstawowej zostanie wyświetlony

na ekranie statusowym.
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Zmiana profilu dawki podstawowej

01

Naciśnij profil dawki podstawowej,

który chcesz zmienić (np. Profil 2).

Aktualnie aktywny profil dawki

podstawowej można rozpoznać po

symbolu .
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02

Naciśnij godzinę końcową, aby

zmienić godzinę końcową dla bloku

czasowego.

Naciśnij dawkę podstawową, aby

zmienić dawkę podstawową dla

bloku czasowego.

Powtarzaj te czynności do momentu,

aż odpowiednia dawka podstawowa

zostanie zaprogramowana dla

bloków czasowych obejmujących

24 godziny doby.

Naciśnij przycisk Zapisać.

 

Notatka

W razie potrzeby przewiń ekran do góry, aby sprawdzić wszystkie bloki czasowe profilu dawki podstawowej.
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03

Zmieniony profil dawki podstawowej

pojawi się na liście profili dawki

podstawowej.

Sprawdź, czy wyświetlana łączna ilość

zgadza się z łączną ilością określoną

przez lekarza

prowadzącego/wykwalifikowany

personel medyczny.
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Kasowanie profilu dawki podstawowej

01
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b

Naciśnij na ekranie statusowym profil

dawki podstawowej.

W menu głównym naciśnij przycisk

Dawka podst.
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02

Naciśnij opcję Profile dawki

podstawowej.

 

44



03

Naciśnij profil dawki podstawowej,

który chcesz skasować (np. profil

dawki podstawowej 3).

 

45



04

Naciśnij ikonę  w prawym górnym

rogu ekranu.
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05

Jeśli ma zostać skasowany aktywny

profil dawki podstawowej,

wyświetlony zostaje ten ekran.

Naciśnij przycisk Tak.
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06

Wybrany profil dawki podstawowej

zostaje usunięty z listy.
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