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Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før systemet tages i brug første gang. Installation, brug og vedligeholdelse/sikkerhedskopiering af Accu-Chek Smart Pix softwaren udføres af brugeren og under brugerens fulde ansvar.
Roche påtager sig intet ansvar for skader, som skyldes, at denne brugsanvisning ikke er blevet fulgt.
Ydermere gør vi opmærksom på, at du ikke må installere software fra upålidelige kilder på din computer, og at computeren
skal beskyttes mod uautoriseret adgang. Dette gælder i særdeleshed for sikkerheden for den eksisterende internetadgang.
Anvend et opdateret antivirusprogram og firewall, og installer de af producenterne anbefalede sikkerhedsopdateringer
og fejlrettelser.
Hvis du har fået Accu-Chek Smart Pix softwaren på et USB-stik: USB-stikket er det originale lagringsmedie, som softwaren
udleveres på, men kan ikke bruges som flytbar disk til filer, man selv har oprettet. Undgå mulige datatab (f.eks. ved skader
på USB-stikket, eller hvis du mister det), og gem generelt alle filer lokalt på computeren eller på en netværksserver.
USB-stikket med Accu-Chek Smart Pix software må ikke fjernes, mens der overføres data. Herved kan der opstå
uoprettelige skader på filer.

2

Vigtig bemærkning: Din behandling må derfor aldrig ændres på basis af data i rapportpunktet Status. Tal først
med din diabetesbehandler.
Vigtig bemærkning: Vurdering af de aflæste måleresultater, som vises i rapportpunktet Status, er kun vejledende,
hvis indstillingerne er korrekte. Det er derfor vigtigt, at du taler med din diabetesbehandler, før du ændrer konfigurationen for risiko for for lavt blodsukkerniveau, middelværdien for blodsukker og blodsukkerudsving.
Antallet af målinger pr. måledag skal være tilstrækkeligt til, at man er i stand til at udlede behandlingsrelevante
konklusioner på basis af den statistiske analyse. Ydermere skal målingerne udføres forsvarligt fordelt over dagen.
Det er en forudsætning for, at den pågældende blodsukkerparameter vises korrekt i rapportpunktet Status. Såfremt
blodsukkeret f.eks. kun måles, når blodsukkerniveauet ligger inden for det normale (euglykæmi) eller det høje
(hyperglykæmi) område, reduceres risikoen for for lavt blodsukkerniveau kunstigt.
Vigtig bemærkning: Hypo-grænsen kan kun være en pålidelig henvisning til for lavt blodsukker (hypoglykæmi),
hvis grænseværdien er valgt rigtigt. Du skal derfor altid tale med din diabetesbehandler, før du ændrer grænseværdien. Denne funktion er ikke nogen erstatning for instruktion i hypoglykæmi, som skal foretages af din
diabetesbehandler.

i

Vigtig bemærkning: Du har ikke brug for internetforbindelse, når du ønsker at anvende Accu-Chek Smart Pix
enheden og Accu-Chek Smart Pix softwaren. Alle sider og funktioner er gemt i selve enheden eller i softwaren og
kan hentes der. En internetforbindelse er nødvendig, hvis du opdaterer Accu-Chek Smart Pix softwaren automatisk,
downloader den fra internettet eller ønsker at sende data pr. e-mail.
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Bemærkning til version
Denne brugsanvisning er gældende for Accu-Chek Smart Pix
software version 2.0 i forbindelse med:
•

Accu-Chek Smart Pix enhed (Model 2),
version 2.0 eller nyere, eller

•

Accu-Chek Smart Pix enhed (Model 1),
version 3.05 eller nyere.

Du kan til enhver tid kontrollere softwareversionen som
beskrevet nedenfor:
Åbn hjælpemenuen ved at klikke på symbolet
(øverst til
højre på linjen med knapperne). Du kan se softwareversionen
vha. kommandoen Om.... Her vises såvel softwareversionen
af Accu-Chek Smart Pix softwaren som versionen af den
tilsluttede Accu-Chek Smart Pix enhed.
Aktuelle softwareversioner
Den aktuelle softwareversion til Accu-Chek Smart Pix
eller downsystemet anskaffes via knappen Værktøjer
loades automatisk fra internettet (hvis denne funktion er
konfigureret).
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Kapitel 1, Oversigt over systemet

1

Oversigt over systemet
Ved hjælp af Accu-Chek Smart Pix systemet analyseres blodsukkerværdier og behandlingsdata fra forskellige Accu-Chek
blodsukkerapparater og insulinpumper nemt og automatisk.
Analysen vises på en computer i form af en rapport med forskellige indstillelige rapportpunkter. Systemet består af disse
komponenter:
Accu-Chek Smart Pix software
Accu-Chek Smart Pix softwaren opretter rapporter og tillader
desuden administration af dagbøger fra flere brugere eller
patienter. Softwaren kan anskaffes på en af følgende måder:
•

Med Accu-Chek Smart Pix enheden (Model 2). Installationsprogrammet befinder sig direkte på enheden.

•

På et USB-stik.

•

Som download fra websiden www.accu-chek.com.

Accu-Chek Smart Pix enhed
Accu-Chek Smart Pix enheden1 sluttes til computeren og
overtager kommunikationen med blodsukkerapparaterne og
insulinpumperne. Hvis du har fået softwaren via USB-stik
eller download, kan du også bruge Accu-Chek Smart Pix
enheden (Model 1) til kommunikation via den infrarøde port
for at kommunikere med USB-udstyr via et egnet USB-kabel
(USB-A til Micro-B).

1.

Accu-Chek Smart Pix enheden (Model 2) og downloadversionen af Accu-Chek Smart Pix softwaren er ikke
tilgængelige i alle lande.
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Anvend Accu-Chek Smart Pix softwaren med
Accu-Chek Smart Pix enheden (Model 2)

12

•

Slut Accu-Chek Smart Pix enheden (Model 2) til
computeren, hvis du ønsker at læse data fra et
blodsukkerapparat eller en insulinpumpe.

•

Læg et blodsukkerapparat eller en insulinpumpe med
infrarød-grænseflade ind før Accu-Chek Smart Pix
enheden eller:

•

Slut et blodsukkerapparat med USB-grænseflade
direkte til Accu-Chek Smart Pix enhedens USB-kabel.

•

Start Accu-Chek Smart Pix softwaren.

•

Klargør enheden til dataoverførsel (se kapitel 6).

•

Klik på knappen Overfør data

.
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Anvend Accu-Chek Smart Pix softwaren (USB-stik eller
download)
•

Slut Accu-Chek Smart Pix enheden (Model 1) til computeren, hvis du ønsker at læse data fra et blodsukkerapparat eller en insulinpumpe.

•

Læg et blodsukkerapparat eller en insulinpumpe med
infrarød-grænseflade ind før Accu-Chek Smart Pix
enheden eller:

•

Slut først et USB-kabel til et blodsukkerapparat med
USB-grænseflade (Micro-B-stik) for at overføre data
og derefter direkte til et ledigt USB-stik i computeren
(USB-A-stik).

•

Start Accu-Chek Smart Pix softwaren.

•

Klargør enheden til dataoverførsel (se kapitel 6).

•

Klik på knappen Overfør data

.
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Accu-Chek Smart Pix software er et pc-program til
Accu-Chek Smart Pix systemet. Det indeholder følgende
funktioner:
•

Oprettelse (og bearbejdning) af rapporter.

•

Arkivering af en rapport som pdf-fil med udvalgte
punkter.

•

Forsendelse af en rapport med udvalgte punkter
pr. e-mail.

•

Visning og udskrivning af arkiverede rapporter.

•

Administration og bearbejdning af brugerdata
eller patientdata.

•

Import af enhedsdata samt udskrivning og lagring
af rapporter kan automatiseres.

•

Viste grafiske rapportpunkter har interaktive
funktioner, så visningen kan tilpasses individuelt.

•

Installation af softwareopdateringer til
Accu-Chek Smart Pix systemet.

Visningen af alle rapporter og anvendelsen af alle funktioner
sker udelukkende via Accu-Chek Smart Pix softwaren.
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1.1

Oversigt over enheden

4

2

Enheden består af følgende komponenter, som her beskrives
kort.
1

Enhed1: Denne enhed kan forbindes med forskellige
Accu-Chek blodsukkerapparater og insulinpumper
med infrarød eller USB-grænseflade. Samtidig indeholder den alle de filer, der er nødvendige for installation af Accu-Chek Smart Pix softwaren.

2

USB-stik til tilslutning på computeren.

3

Infrarødt vindue til kommunikation med tilsvarende
udstyrede Accu-Chek blodsukkerapparater og
insulinpumper.

4

USB-kabel med Micro-B-stik for direkte tilslutning
af tilsvarende udstyrede Accu-Chek blodsukkerapparater.

3

1

1.

Bemærk: Denne enhed kan ikke fås i alle lande.

15

Kapitel 1, Oversigt over systemet

1.2

Oversigt over systemets lyssignaler

6

Accu-Chek Smart Pix systemet signalerer forskellige
driftstilstande med indikatorlamperne på enhedens overside.
Når alle indikatorlamper er slukket, er Accu-Chek Smart Pix
enheden ikke tilsluttet en computer, eller denne er ikke
tændt. Følgende kan vises:
5
•
•
6
•
•
•

5

•

Enhedens navn:
Lyser permanent, når enheden er sluttet til en
computer, og denne er tændt. Enheden er driftsklar.
Blinker, når der modtages en indstillings- eller
opdateringsfil.
Lysflade:
Slukket: Enheden er driftsklar, men inaktiv.
Pulserer langsomt: Enheden søger aktivt efter et
blodsukkerapparat.
Lyser permanent: Enheden læser data, vurderer dem
eller overfører informationer (f.eks. klokkeslæt) til
blodsukkerapparatet.
Pulserer hurtigt: Enheden angiver en fejl.
Softwareopdateringer til Accu-Chek Smart Pix systemet kan installeres via computeren. Mens en sådan
opdatering installeres, blinker enhedens navn.
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1.3

Oversigt over softwaren
7

8

9

10

Accu-Chek Smart Pix softwaren består af følgende elementer:
7

Titellinjen i programvinduet viser programmets navn
og har knapper til at minimere og maksimere samt
lukke vinduet.

8

Navigationsområde.

9

Linjen med knapperne til at åbne
programfunktionerne.

10

Visningsområde til visning af rapporter og dagbøger.

Brugerfladen kræver en skærmopløsning på minimum
1024 x 768 pixels. På større skærme kan vinduets størrelse
tilpasses til skærmområdet, alt efter hvad man har brug for.

Henvisning vedr. illustrationer i denne brugsanvisning
Tag højde for, at alle illustrationer af skærmindhold (screenshots) i denne brugsanvisning kun er eksempler, både med
hensyn til optisk udseende og indhold. Det faktiske udseende afhænger af de personlige system- og programindstillinger. Det viste indhold afhænger af de indlæste data fra
blodsukkerapparaterne og insulinpumperne.
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1.4

Oversigt over knapper
I programvinduet findes følgende knapper:
11

18

12

13

14

15

11

Knappen Tilbage
Vender tilbage til det sidst viste rapportpunkt. Denne
knap bliver først aktiv, når du har forladt den viste
opstartsskærm for at få vist et andet rapportpunkt.

12

Knappen Åbn patientliste
Du kan åbne en eksisterende dagbog fra
patientlisten eller oprette en ny dagbog.

13

Knappen Gem
Du kan gemme en netop vist dagbog, som endnu
ikke er blevet knyttet til en patient.

14

Knappen Udskriv
Udvalgte rapportpunkter udskrives på en printer efter
eget valg.

15

Knappen E-mail
Standard e-mail-programmet på computeren startes,
og de udvalgte rapportpunkter (som pdf-fil) samt
den tilhørende dagbog (hvis det er valgt) vedhæftes
automatisk til en tom e-mail.
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17

18

19

20

16

Knappen Gem som pdf-rapport
Valgte rapportpunkter gemmes i en pdf-fil.

17

Knappen Åbn pdf-rapport
Åbn de rapporter, som du tidligere har gemt som
pdf-fil for at vise eller udskrive disse med det pdfvisningsprogram, der er installeret på computeren
(f.eks. Adobe Reader).*

18

Knappen Indstillinger
Benyt denne knap til at tilpasse indstillingerne til
Accu-Chek Smart Pix softwaren.

19

Knappen Værktøjer
Adgang til særlige funktioner, såsom opdatering af
software eller import af dagbøger.

20

Knappen Hjælp
Her findes menukommandoer til direkte åbning ag
brugsanvisningen og visning af programversionen.

* Såfremt du endnu ikke har et program til pdf-visning på
din computer, kan du hente f.eks. Adobe Reader gratis på
Adobes webside (http://get.adobe.com/reader/).
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1.5

Trykte symboler
I denne brugsanvisning er nogle tekstafsnit særligt fremhævet ved hjælp af symboler. Læs disse tekstafsnit meget nøje!
På enhedens typeskilt og/eller på emballagen er der andre
symboler.

Symbol

Beskrivelse
Dette symbol angiver en sikkerhedsinformation, der gør opmærksom på mulige sundhedsfarer.
Dette symbol gør opmærksom på vigtige informationer.

i

Producent
Katalognummer
Batchkode – produktionsår
•

Accu-Chek Smart Pix softwaren overholder kravene i det europæiske direktiv 93/42/EØF
om medicinske anordninger.
• USB-stikket overholder kravene i det europæiske direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk
kompatibilitet.
Dette produkt opfylder Folkerepublikken Kinas lovmæssige krav vedrørende brug af visse
substanser i elektronisk udstyr.
USB-stikket er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU (direktiv om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr, WEEE).

Email:
dia.smartpix@roche.com
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Se brugsanvisningen. Brugsanvisningen til Accu-Chek Smart Pix diabetes management system
kan åbnes via knappen Hjælp
.
En printet udgave af brugsanvisningen til Accu-Chek Smart Pix diabetes management system
kan rekvireres via e-mail til dia.smartpix@roche.com.
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2

Inden systemet anvendes
Du kan bruge Accu-Chek Smart Pix systemet (enhed og
software) på enhver computer, som har de nødvendige
systemforudsætninger for systemet. Eventuelle yderligere
nødvendige computeregenskaber er opført nedenfor.
Accu-Chek Smart Pix softwaren leveres på Accu-Chek
Smart Pix enheden og installeres direkte derfra. Derudover
kan Accu-Chek Smart Pix softwaren også hentes på et USBstik eller via download fra Roche. Softwaren kan både benyttes på en enkeltbrugercomputer og på en netværksserver.
Oprettede filer (f.eks. dagbøger, arkiverede rapporter) kan
enten gemmes lokalt eller på en server, hvor disse således
står til rådighed for fælles adgang. Ligesom alle andre vigtige
filer skal disse filer beskyttes mod utilsigtet datatab ved,
at der jævnligt tages sikkerhedskopier.

i

Hvis du har fået Accu-Chek Smart Pix softwaren på et
USB-stik: USB-stikket er det originale lagringsmedie,
som softwaren udleveres på, men kan ikke bruges
som flytbar disk til filer, man selv har oprettet. Undgå
mulige datatab (f.eks. ved skader på USB-stikket, eller
hvis du mister det), og gem generelt alle filer lokalt på
computeren eller på en netværksserver.
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2.1

Det skal du bruge i forbindelse med brug af systemet

Du har...
Accu-Chek Smart Pix enhed (Model 2)1

Dertil har du brug for...
• En computer, som opfylder de nødvendige systemforudsætninger, samt en printer såfremt du ønsker at
udskrive rapporter.

Accu-Chek Smart Pix enhed (Model 1)

•
•
•

Accu-Chek Smart Pix software
(USB-stik eller download)

•
•
•

1.
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Bemærk: Denne enhed kan ikke fås i alle lande.

En computer, som opfylder de nødvendige systemforudsætninger, samt en printer såfremt du ønsker at
udskrive rapporter.
Accu-Chek Smart Pix softwaren (USB-stik eller
download)
Et passende USB-kabel (Micro-B til USB type A), hvis
du vil læse data fra blodsukkerapparater med USBgrænseflade.
En computer, som opfylder de nødvendige systemforudsætninger, samt en printer såfremt du ønsker at
udskrive rapporter.
Et passende USB-kabel (Micro-B til USB type A), hvis
du vil læse data fra blodsukkerapparater med USBgrænseflade.
En Accu-Chek Smart Pix enhed (Model 1), hvis du ønsker
at læse data fra blodsukkerapparater med infrarødgrænseflade.

Kapitel 2, Inden systemet anvendes

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at kunne
benytte særlige funktioner:
•

Adobe Reader eller et lignende program skal installeres, for at der kan vises og udskrives pdf-filer.

•

Der skal være internetadgang, for at der kan hentes
softwareopdateringer og sendes e-mails.

•

Der skal være installeret et korrekt konfigureret e-mailprogram (Microsoft Outlook, Windows Live Mail eller
Mozilla Thunderbird), for at der kan sendes rapporter
pr. e-mail.
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2.2

Kopiere software over på computeren
Accu-Chek Smart Pix softwaren kan både benyttes på din
egen computer og på en netværksserver. Kopiér hele programmappen til en passende placering på den valgte harddisk. Du har følgende muligheder, som kan benyttes efter
behov:
•

Hvis du ønsker at bruge programmet for dig selv,
kan du kopiere programmappen lokalt til din egen
computer. Der skal du også gemme de oprettede filer.

•

Hvis du ønsker at bruge programmet på et netværk,
og hvis der skal gælde de samme programindstillinger
for hver enkelt computer, skal du installere programmappen på netværksserveren. Der skal du også
gemme de oprettede filer. Programmet på serveren
kan også anvendes af flere brugere på netværket på
samme tid.

•

Hvis du ønsker at bruge programmet på et netværk,
men vil tillade individuelle programindstillinger for
hver enkelt computer, skal du kopiere programmappen separat til hver enkelt computer. De oprettede
filer skal du dog gemme på serveren, så der er fælles
adgang til alle data til trods for de individuelle
indstillinger.

Foretag de relevante forberedelser for kopiering af softwaren
ud fra de varianter, der er beskrevet i det følgende:
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Tilslutning af enheden
Sådan kopieres softwaren fra Accu-Chek Smart Pix enheden
(Model 2): Placer Accu-Chek Smart Pix enhedens USB-stik
i en ledig USB-port på din computer. Dette kan gøres, både
når computeren er tændt, og når den er slukket. Accu-Chek
Smart Pix enheden forsynes også med strøm via denne forbindelse, og derfor skal der hverken anvendes batterier eller
en strømforsyning.
Når Accu-Chek Smart Pix enheden er tilsluttet, og computeren er tændt, vises det lysende Accu-Chek Smart Pix logo for
at vise, at programmet er funktionsklart. Samtidig registreres
Accu-Chek Smart Pix enheden som flytbart medie på computeren (på samme måde som et USB-stik).
Tilslutning af et USB-stik
Sådan kopieres softwaren fra USB-stikket: Sæt USB-stikket
i computeren. Det erkendes af computeren som et flytbart
medie.
Forberedelse af en download-version
Sådan kopieres softwaren fra downloadmappen:
Softwaren tilbydes som komprimeret datapakke (ZIP-arkiv)
til download. Når ZIP-filen er downloadet (f.eks. til mappen
Overførsler), pakkes den ud ved dobbeltklik på filen.
Når den er pakket ud, oprettes installationsmappen
Accu-Chek Smart Pix Software på det valgte sted.
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Kopiér programmet til din egen computer på denne måde:
•

Hvis dette ikke er sket automatisk, skal du åbne et
vindue på din pc, som viser indholdet af Accu-Chek
Smart Pix enheden (som datamedie), USB-stikket eller
den udpakkede installationsmappe. Du kan gøre det
fra Denne computer eller med Windows Explorer.

•

Dobbeltklik på installationsprogrammet Setup.exe,
og følg anvisningerne på skærmen.

•

Vælg den ønskede placering, som du vil kopiere
mappen “Accu-Chek Smart Pix Software” til:
– Hvis du har administratorrettigheder, kan du åbne
mappen Programmer (eller Programmer (x86), hvis
den findes).
– Hvis du ikke har administratorrettigheder, skal du
vælge en placering, som du har adgang til, selv
med begrænsede rettigheder, f.eks. mappen
Dokumenter.
– Når du installerer på en netværksserver, skal du
sikre dig, at alle brugere også har de påkrævede
adgangsrettigheder til den valgte placering.

i
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Af sikkerhedsgrunde er Accu-Chek Smart Pix enheden
forsynet med skrivebeskyttelse. Accu-Chek Smart Pix
softwaren skal derfor kopieres over på computeren,
før den bruges, og åbnes derfra.
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•

Hvis du har fået softwaren via USB-stik eller download
og skal læse data fra blodsukkerapparater med USBgrænsefladen, skal du aktivere muligheden for installation af den tilhørende driver. Denne driverinstallation er ikke nødvendig for Accu-Chek Smart Pix
enheden (Model 2), da driveren allerede er forudinstalleret i enheden.

i
•

Installation af USB-driver-softwaren kræver
administratorrettigheder.
Til sidst i installationen placeres der (alt efter hvilke
valgmuligheder du har aktiveret) automatisk links
i Windows Start-menuen og/eller på skrivebordet.

i

Når der anvendes flere computere i netværket, skal
du sørge for, at lagringsplaceringen for de fælles
benyttede filer er angivet ens på alle computere.
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3

Starte og konfigurere softwaren

3.1

Starte softwaren
For at starte Accu-Chek Smart Pix softwaren skal du
dobbeltklikke enten direkte på programfilen Accu-Chek
Smart Pix Software.exe eller på en eksisterende genvej
(se kapitel 2.2).
Programmet starter med et foreløbigt tomt programvindue.
•

Såfremt du ønsker at benytte programmet for at
bearbejde en allerede gemt dagbog eller for at vise
gemte rapporter, er det ikke nødvendigt at tilslutte
Accu-Chek Smart Pix enheden.

•

Såfremt du ønsker at benytte programmet for at indlæse nye data, skal Accu-Chek Smart Pix enheden
eller et egnet blodsukkerapparat tilsluttes nu (f.eks.
Accu-Chek Mobile blodsukkerapparat direkte via USB).

Hvis der allerede er tilsluttet en egnet enhed, kan du overføre
.
data herfra direkte vha. knappen Overfør data
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3.2

Konfigurere softwaren
Du har mulighed for at konfigurere Accu-Chek Smart Pix
softwaren individuelt på flere områder og tilpasse den efter
dine behov. Disse indstillinger er uafhængige af de indstillinger, der eventuelt er blevet foretaget i Accu-Chek Smart Pix
enheden (Model 1).
for at åbne den tilhørende
Klik på knappen Indstillinger
dialogboks. I denne dialogboks finder du – afhængigt af
situationen – to eller tre indstillingsområder, der ses på
fanebladene øverst i vinduet:
•

Hvis der ikke er åbnet en dagbog, finder du to indstillingsområder, Generelle indstillinger og Indstillinger
for nye patienter.

•

Hvis der er åbnet for en dagbog, finder du tre indstillingsområder. Ud over de førnævnte finder du det
tredje område, hvis navn svarer til den åbne dagbog.

For alle indstillinger, som beskrives på de følgende sider,
gælder følgende:
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•

for at gemme de ændrede
Klik på knappen OK
indstillinger og lukke dialogboksen, eller:

•

Klik på knappen Annullér
for at slette de foretagne
indstillinger og lukke dialogboksen uden ændringer.
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Generelle indstillinger
I området Generelle indstillinger finder du konfigurationsmulighederne for brugerfladen.
•

Sprog: Vælg her det sprog, som skal anvendes på
brugerfladen og i rapporterne. Såfremt Accu-Chek
Smart Pix softwaren understøtter det sprog, som er
indstillet i systemet, indstilles dette automatisk.

•

Opstartsskærm: Vælg den ønskede opstartsskærm for
rapporterne. Denne vises automatisk, efter at enhedsdata er blevet indlæst. Du kan vælge et hvilket som
helst af de tilgængelige rapportpunkter til dette.

•

Personlige indstillinger: Indtastningsfelter til personlig
udformning af udskrivninger og gemte filer.

•

Visningsmåder: Her skal du indstille dato- og tidsformat og de arbejdsfrie dage til visning af rapporter.

•

Automatiske funktioner: Her kan du indstille automatiske programfunktioner, som letter anvendelsen i en
lægepraksis eller anden medicinsk institution. Enhedesdata kan efter ønske aflæses, gemmes og udskrives automatisk. Derudover kan du også automatisk
downloade opdateringer til Accu-Chek Smart Pix
systemet fra internettet.

•

Gemmemuligheder: Her vælger du lagringsplaceringen for patientens data (dagbøger) samt navngiver
den, og du vælger stedet, hvor pdf-rapporterne skal
gemmes.
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Vælge sprog
•

Klik på det aktuelt indstillede sprog for at åbne
valglisten.

•

Klik på det ønskede sprog for at vælge dette.

Opstartsskærm
•

Vælg det rapportpunkt, som skal vises på
opstartsskærmen.

i
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Hvis det her valgte rapportpunkt i den aktuelt viste
rapport ikke står til rådighed (f.eks. rapportpunktet
Status efter at insulinpumpen er blevet aflæst),
vises i stedet for en anden opstartsskærm: Status for
blodsukkerapparater og Trend for insulinpumper.
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Personlige indstillinger
•

Indtast op til tre linjer med dine personlige oplysninger
(f.eks. navn og adresse på den medicinske institution).
Denne tekst vises fremover på alle gemte eller
udskrevne rapporter. Antal tegn pr. linje er begrænset
til 50.

Visningsmåder
•

Vælg visningsformat for dato og klokkeslæt.

•

Vælg de arbejdsfrie dage. Disse vil fremover blive
fremhævet i rapporterne.
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Gemmemuligheder
Vælg her mappen, hvor de oprettede dagbøger og arkiverede
rapporter skal gemmes. Disse mapper anvendes også som
lagringsplacering for de nedenfor beskrevne automatiske
funktioner.
•

Vælg den ønskede lagringsplacering for dagbøger.

•

Vælg den ønskede lagringsplacering for de arkiverede
rapporter (pdf-filer).

i
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Hvis du har installeret programmet på flere enkelte
computere i et netværk, skal du sikre dig, at de her
valgte indstillinger er identiske for alle computere.
Kun på den måde er det muligt med fælles adgang til
alle dagbøger og arkiverede rapporter.
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Derudover kan du også her indstille, hvilket filnavn (som
pdf-fil) de arkiverede rapporter fremover skal have. Du kan
sammensætte filnavnet af flere komponenter for at lette
identifikationen og sorteringen på et senere tidspunkt.
I dialogboksen Filnavn på pdf-rapporter kan du se to kolonner med mulige navnekomponenter. I den venstre kolonne
står de komponenter, som aktuelt ikke anvendes, og i den
højre kolonne står de komponenter, som aktuelt anvendes.
I linjen under disse kolonner kan du se en visning, der viser,
hvordan navnet vil se ud. Du kan ændre sammensætningen
af navnet på følgende måde:
•

Vælg i venstre kolonne en komponent, som du ønsker
at anvende, og klik på Tilføj. Komponenten flyttes over
i den højre kolonne.

•

Vælg i højre kolonne en komponent, som du ikke
ønsker at anvende, og klik på Fjern. Komponenten
flyttes over i den venstre kolonne.

•

Vælg i højre kolonne en komponent, som du ønsker at
flytte hen til et andet sted inden for navnet. Klik på
knapperne opad eller nedad for at ændre på rækkefølgen af komponenterne, opad eller nedad.

•

Klik på knappen OK
nerne.

for at gemme informatio-
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Automatiske funktioner
Ved hjælp af de automatiske funktioner kan du nemt
gennemføre følgende trin:
•

Importere enhedsdata automatisk og tilføje disse til
en eksisterende dagbog, såfremt denne findes.

•

Automatisk udskrive enhedsdata.

•

Automatisk gemme enhedsdata.

•

Automatisk downloade og installere
softwareopdateringer.

Begrebet “dagbog” omfatter samtlige data, som overføres fra
enheder (også eventuelt manuelt), og som er tilknyttet en
bestemt person. Læste data gemmes generelt (enten i en ny
eller en eksisterende dagbog), medmindre du i forbindelse
med importen svarer Nej til dette spørgsmål. Hvis du i dette
tilfælde herefter ikke gemmer de importerede data manuelt,
vises disse data kun midlertidigt og slettes, næste gang du
importerer.
Første gang du importerer data fra en enhed, kan der
oprettes en ny dagbog, eller enheden kan knyttes til en
eksisterende dagbog. Yderligere importerede data fra den
eller de samme enheder tilføjes de eksisterende data for
denne person.
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Hvis du har aktiveret en eller flere af de automatiske funktioner (med undtagelse af opdateringer), afsluttes programmet
ikke længere, når du lukker programmets vindue. Både når
du starter programmet op, og når du lukker programmets
vindue, bliver du gjort opmærksom på, at programmet kører
videre i baggrunden. De automatiske funktioner står dermed
stadigvæk til rådighed.
For at afslutte programmet endeligt eller for at hente det
frem i forgrunden igen, skal du klikke på meddelelsesområdet (til højre på Windows-proceslinje) med højre museknap
på Accu-Chek Smart Pix symbolet og vælg Åbn eller Afslut.
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Automatisk import
Denne funktion sørger for, at tilgængelige data i Accu-Chek
Smart Pix systemet overføres automatisk og gemmes som en
dagbog.
•

Klik på knappen Automatisk import.

•

Klik på afkrydsningsfeltet Aktivér automatisk import.
Dette markeres med et flueben.

•

Klik på knappen OK
nerne.

for at gemme informatio-

og
Knappen Automatisk import vises nu med et flueben
angiver således, at den tilhørende funktion er aktiveret. Ikke
aktiverede funktioner vises med et
på knappen.

i
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Dagbøgerne gemmes i mappen, som du valgte under
Gemmemuligheder (se side 34).
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Automatisk udskrivning
For at udnytte denne funktion skal du vælge en printer, som
er tilsluttet computeren, samt vælge de rapporter, du ønsker
udskrevet.
•

Klik på knappen Automatisk udskrivning.

•

Klik på afkrydsningsfeltet Aktivér automatisk
udskrivning. Dette markeres med et flueben.

•

Vælg den ønskede printer.

•

Vælg de ønskede rapportpunkter, som skal udskrives.
Et enkelt klik vælger et rapportpunkt (fremhæves
med blåt), endnu et klik på det samme rapportpunkt
ophæver valget igen.

•

Klik skiftevis på fanebladene Blodsukker, Insulinpumpe,
Blodsukker & insulin, 3-døgnsprofil og Logbøger for
separat at vælge de rapportpunkter, der skal udskrives
for hver af disse rapporter.

•

Klik på knappen OK
nerne.

for at gemme informatio-

Knappen Automatisk udskrivning vises nu med et
flueben
og angiver således, at den tilhørende funktion
er aktiveret. Ikke aktiverede funktioner vises med et
på knappen.
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Automatisk gemmefunktion
Denne funktion gemmer rapporterne automatisk som pdffiler og er uafhængig af gemmefunktionen for dagbøger,
som aktiveres med den automatiske import.
•

Klik på knappen Automatisk gemmefunktion.

•

Klik på afkrydsningsfeltet Aktivér automatisk
gemmefunktion for pdf-rapporter. Dette markeres
med et flueben.

•

Vælg de ønskede rapportpunkter, som hver især skal
gemmes som pdf-fil. Et enkelt klik vælger et rapportpunkt (fremhæves med blåt), endnu et klik på det
samme rapportpunkt ophæver valget igen.

•

Klik skiftevis på fanebladene Blodsukker, Insulinpumpe,
Blodsukker & insulin, 3-døgnsprofil og Logbøger for
separat at vælge de rapportpunkter, der skal gemmes
for hver af disse rapporter.

•

Klik på knappen OK

for at gemme informationerne.

Knappen Automatisk gemmefunktion vises nu med et
flueben
og angiver således, at den tilhørende funktion
er aktiveret. Ikke aktiverede funktioner vises med et
på knappen.

i
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Pdf-filerne gemmes i den mappe, som du valgte
under Gemmemuligheder (se side 34).

Kapitel 3, Starte og konfigurere softwaren

Automatisk opdatering
Hvis denne funktion er aktiveret, kontrollerer Accu-Chek
Smart Pix softwaren automatisk ved hver programstart, om
der findes tilgængelige opdateringer til Accu-Chek Smart Pix
systemet (software, enhed, brugsanvisning). Nyere versioner
downloades automatisk og installeres.
•

Klik på knappen Automatisk opdatering.

•

Klik på afkrydsningsfeltet Aktivér automatisk
opdatering. Dette markeres med et flueben.

•

Klik på knappen OK
informationerne.

for at gemme

Knappen Automatisk opdatering vises nu med et flueben
og angiver således, at den tilhørende funktion er aktiveret.
Ikke aktiverede funktioner vises med et
på knappen.
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Når en ny version er til rådighed på opdateteringsserveren,
sker opdateringen af de enkelte komponenter udføres på
den efterfølgende beskrevne måde:
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•

Accu-Chek Smart Pix softwaren opdateres ved næste
programstart (efter en forespørgsel).

•

Den tilsluttede Accu-Chek Smart Pix enhed opdateres
ved næste programstart (efter en forespørgsel).

•

Nyere versioner af brugsanvisningen på det aktuelt
indstillede sprog gemmes i programmappen i mappen
_Manuals og er til rådighed via knappen
og
menukommandoen Hjælp.
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Indstillinger for nye patienter
I området Indstillinger for nye patienter findes indstillingsmulighederne for visning af rapporter. Disse indstillinger
anvendes altid, når du opretter en ny dagbog.
•

Tidsintervaller: Denne indstilling definerer, med hvilke
tidsintervaller måleresultater sammenfattes i langtidsoversigten i rapportpunktet Status.

•

Tidsområde: Indstillingen Tidsområde definerer antallet af dage eller uger, hvis måleresultater analyseres
og samtidigt vises i rapporterne.

•

Tidsblokke: I nogle rapportpunkter knyttes måleresultater til definerede tidsblokke. Disse tidsblokke inddeler dagen i otte faser, som er typiske for patienten,
hvad angår tidspunkter for måltider eller sengetid.

•

Mindste antal målinger pr. måledag: En statistisk
analyse af Risiko for for lavt blodsukkerniveau,
Blodsukkerudsving og Middelværdi for blodsukker
kan kun vises, når der foreligger et minimumsantal
af måleresultater pr. dag. Vælg her minimumsantallet,
fra hvilket der skal vises data i rapportpunktet Status.

•

Maksimal basalrate: Du kan tilpasse den grafiske
visning af basalraterne individuelt til høje, middel eller
lave gennemsnitsrater.
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•

Status: De data og oversigter, der vises under rapportpunktet Status, angiver måleresultaternes afvigelse
fra målværdierne. Definér her disse målværdier, som
også skal benyttes i andre rapportpunkter.

•

Vælg den Enhed (mmol/L eller mg/dL), som du
ønsker at anvende til at indstille grænseværdier
for blodsukker.

•

Fastsæt parametre til beregning og visning af Risiko
for for lavt blodsukkerniveau, Middelværdi for blodsukker og Blodsukkerudsving.

Tidsintervaller
Med indstillingen Tidsintervaller fastlægger du, med hvilke
tidsintervaller måleresultater sammenfattes i langtidsoversigten i rapportpunktet Status. Du kan vælge mellem
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•

Overførselsintervaller (Overførsel af enhedsdata
ved hjælp af Accu-Chek Smart Pix softwaren, f.eks.
i forbindelse med regelmæssige lægebesøg)

•

Kvartalsintervaller

•

Månedsintervaller

•

Ugeintervaller
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Tidsindstilling
Vælg det standard-tidsområde, som en rapport skal analysere og vise. Denne indstilling kan du altid ændre i de netop
viste rapporter for at undersøge nærmere detaljer eller langsigtede udviklinger. Alle viste præsentationsformer, værdier
og oversigter henviser til det valgte tidsområde.
Ved at indstille Tidsblokke opdeler du et 24-timers-døgn
i otte afsnit, som er afgrænset af væsentlige regelmæssige
begivenheder (hændelser) (f.eks. hovedmåltiderne). Til hver
tidsblok kan starttidspunktet fastlægges, sluttidspunktet
følger automatisk af det efterfølgende starttidspunkt.
De indstillede tidsblokke anvendes i rapporterne, hvor de
bliver inddelt optisk og i kronologisk orden.
•

Klik på knappen Ændr... for at åbne indstillingen af
tidsblokkene.

•

Du kan vælge tidsangivelserne for timer og minutter
hver for sig vha. pileknapperne, eller du kan indtaste
tiden direkte som tal.

•

Klik på knappen OK

for at gemme indstillingerne.
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Mindste antal målinger pr. måledag
For at få de bedste resultater fra de statistiske analyser skal
målingerne foretages med en vis regelmæssighed (fordelt
hen over dagen) og hyppighed. Vælg her et mindste antal
målinger som forudsætning for en vist statistisk analyse.
Ligger det faktiske antal målinger under denne værdi, vises
i rapporten Status ingen angivelser ved Risiko for for lavt
blodsukkerniveau, Blodsukkerudsving og Middelværdi for
blodsukker. Dette gælder grundlæggende også, hvis der
findes færre end 28 måleresultater for det valgte tidsområde,
eller hvis måleresultaterne ikke er fordelt tilstrækkeligt
regelmæssigt hen over dagen.
Eksempler:
•

2 målinger foretaget pr. dag, tidsområde 1 uge:
analyse ikke muligt, fordi der er mindre end
28 måleresultater i alt.

•

2 målinger foretaget pr. dag, tidsområde 2 uger,
14 målinger blev foretaget om formiddagen og 14
om eftermiddagen: analyse muligt, fordi der er tilstrækkeligt mange måleresultater, som er jævnt
fordelt hen over dagen.

•

2 målinger foretaget pr. dag, tidsområde 2 uger, 20 af
28 målinger blev foretaget om formiddagen: analyse
ikke muligt, fordi måleresultaterne ikke er jævnt
fordelt hen over dagen.

i
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Klik på knappen

for at få yderligere oplysninger.
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Maksimal basalrate
Da størrelsesordenen af basalraterne kan være meget
forskellig, er det muligt at tilpasse insulindosisskalaen
i basalrategrafikken til det ønskede værdiområde.

Status
Dataene i rapportelementet Status henviser til
målværdierne for følgende parametre:
•

Risiko for for lavt blodsukkerniveau

•

Middelværdi for blodsukker

•

Blodsukkerudsving

Hver af disse parametre undersøges, og derefter vises
vurderingen af resultaterne grafisk med tre farver.
Farverne har følgende betydning:
•

Grøn betyder, at værdierne ligger inden for målområdet.

•

Gul betyder, at værdierne ligger uden for målområdet.

•

Rød betyder, at værdierne ligger betydeligt uden for
målområdet.
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Her angiver du de grænseværdier, som bruges ved vurderingen af de tre ovennævnte parametre. Dette angives med de
farvede prikker ved siden af de relevante input- og visningsfelter. Hvor det er relevant, vises det samlede tilgængelige
indstillingsområde ligeledes (f.eks. 0 … 20 mmol/L, hvis
området angives i mmol/L).
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•

Vælg den Enhed (mmol/L eller mg/dL), som du
ønsker at anvende til at indstille grænseværdier
for blodsukker.

•

Til beregning af risikoen for for lavt blodsukker
anvendes LBGI. Denne værdi viser hyppigheden og
den heraf resulterende risiko for for lave blodsukkerværdier (se litteraturlisten på side 148). Værdierne
skal være så lave som muligt. Grænseværdierne er
defineret.

•

Desuden kan antallet af hypoglykæmier pr. uge tages
som indikation for en høj risiko for for lav blodsukker.
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•

Middelværdien for blodsukker beregnes ud fra
gennemsnittet af alle blodsukkerværdier i det valgte
tidsområde. Status på middelværdien for blodsukker
defineres af de indstillede grænseværdier. Ved at
indstille disse grænseværdier fastlægger du, hvilke
værdier, der skal ligge inden for målområdet (grøn),
over eller under målområdet (gul), under hypo-grænsen og over grænsen for det øverste røde område
(rød). Disse værdier anvendes også til at vise målområdet og hypo-grænsen i blodsukkerrapporterne.
Hypo-grænsen kan kun være en pålidelig henvisning
til for lavt blodsukker (hypoglykæmi), hvis grænseværdien er valgt rigtigt. Du skal derfor altid tale med
din diabetesbehandler, før du ændrer grænseværdien. Denne funktion er ikke nogen erstatning for
instruktion i hypoglykæmi, som skal foretages af din
diabetesbehandler.
Blodsukkerudsving beregnes ud fra standardafvigelsen
(SD) eller spredningen af de analyserede resultater.
Grænseværdierne for blodsukkerudsvingene kan
enten defineres som relativ SD (i forhold til middelværdien for blodsukker), som absolut SD, eller som
kombination af begge.

•

i

Klik på knappen
for at nulstille området Status
til standardindstillingen.
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Individuelle indstillinger for den aktuelle patients
dagbog
I dette område, hvis navn afhænger af den aktuelt åbnede
dagbog, har du mulighed for individuel udformning af
rapporten. Indstillingsmulighederne er identiske med
Indstillinger for nye patienter.
Benyt dette indstillingsområde, hvis du vil ændre indstillingerne for patientens aktuelt viste dagbog. De ændringer, der
foretages her, anvendes kun på den aktuelt åbnede dagbog
og gemmes sammen med denne.
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4

Arbejde med softwaren
Med Accu-Chek Smart Pix software har du følgende
muligheder:
•

Visning af rapporter med grafiske, tabellariske og
statistiske elementer.

•

Maksimering af grafiske rapportpunkter i overensstemmelse med det tilgængelige skærmområde og
undersøgelse af dem i detaljer.

•

Interaktiv visning og skjulning af de enkelte grafiske
punkter og/eller tilpasning af dem.

•

Arkivering af en rapport som pdf-fil med udvalgte
punkter.

•

Udskrivning af udvalgte rapportpunkter.

•

Forsendelse af en rapport med udvalgte punkter
pr. e-mail.

•

Visning af overførte data som dagbog i Accu-Chek
Smart Pix softwaren med henblik på at bearbejde og
gemme dem.

•

Oprettelse af dagbøger for flere patienter eller brugere
med tildeling af benyttede enheder.

•

Automatisk overførsel, afsendelse eller lagring af
dagbøger og/eller rapporter.

•

Visning og udskrivning af arkiverede (gemte)
rapporter i et pdf-visningsprogram.

•

Automatisk softwareopdatering
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4.1

Overføre data manuelt
Hvis du har konfigureret Accu-Chek Smart Pix softwaren
således, at der ikke udføres nogen automatiske
funktioner, skal overførslen af data udløses manuelt.
•

Forbered blodsukkerapparatet eller insulinpumpen til
overførsel af data. Detaljerede anvisninger til denne
forberedelse findes i kapitlet 6 eller i blodsukkerapparatets brugsanvisning.

•

Klik på knappen Overfør data

i
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.

Når data indlæses, sammenlignes den tid, der er
indstillet i enheden, med computerens tid. Hvis disse
tider afviger fra hinanden, får du vist en besked om
det. På blodsukkerapparater, som understøtter denne
funktion, har du mulighed for efter ønske at tilpasse
den tid, der er indstillet i blodsukkerapparatet, direkte
fra Accu-Chek Smart Pix softwaren.
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Dataene importeres nu fra Accu-Chek Smart Pix enheden og
forberedes jævnfør forhåndsindstillingerne til en rapport.
Dagbogen er endnu ikke blevet gemt. Du har således mulighed for blot at vise rapporten uden at knytte den til en patient
og gemme den permanent.
For at gemme den viste dagbog permanent skal du klikke
. Den efterfølgende viste dialogboks er
på knappen Gem
afhængig af, om den pågældende enhed allerede er knyttet
til en patient eller dagbog, eller om den ikke er. Informationer
om oprettelse og administration af dagbøger findes på
side 56.
Når du for første gang importerer data fra den pågældende
enhed:
•

Med knappen Tildel enhed kan du tilføje data til en
eksisterende dagbog.

•

Med knappen Ny patient kan du oprette en ny dagbog
og knytte enheden til den.

Hvis der allerede er blevet importeret og tilknyttet data fra
enheden:
•

Med knappen Ja kan du bekræfte, at dataene skal
tilføjes en eksisterende og forhåndsvalgt dagbog.

•

Med knappen Anden patient kan du knytte enheden
til en anden eksisterende dagbog.
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i

Vær opmærksom på, at data, som ikke gemmes,
kun står til rådighed, indtil du afslutter programmet,
lukker dagbogen eller importerer nye data.

Hvis patienter benytter flere blodsukkerapparater (f.eks. et
på arbejdspladsen, et i hjemmet), og du ønsker at overføre
dataene fra alle enheder til den samme rapport, skal du
gentage de førnævnte trin for hver enkelt enhed.

i

i
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En kombineret analyse med data fra flere enheder
kan kun foretages, når de importerede data gemmes.
Rapporter, som ikke gemmes, kan generelt kun vise
data fra en enhed.
For at kunne foretage en rigtig kombineret analyse
med data fra flere enheder, bør samtlige anvendte
blodsukkerapparater have de samme dato- og tidsindstillinger. Kun på denne måde har rapporterne et
indholdsmæssigt korrekt grundlag for eventuelle
beslutninger vedrørende behandling.
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4.2

Overføre data automatisk
Hvis du har konfigureret Accu-Chek Smart Pix softwaren
sådan, at der udføres en Automatisk import, er det ikke nødvendigt, at programmet kører i forgrunden. Du kan minimere
programmets vindue eller lukke det. Så snart programmet,
der kører i baggrunden, registrerer, at der er overført nye
data til Accu-Chek Smart Pix enheden, bliver du gjort
opmærksom på det ved en tilsvarende meddelelse, og du
føres igennem de efterfølgende trin.
Så snart der registreres nye data, er der mht. yderligere trin
(som ved manuel indlæsning) følgende muligheder:
•

Hvis du endnu ikke har oprettet nogen personrelateret
dagbog for de aktuelt importerede data, kan du
oprette en ny dagbog og knytte denne post til
enheden.

•

Hvis du allerede har oprettet en personrelateret
dagbog, men endnu ikke har knyttet den til en enhed,
kan du nu udføre denne tildeling.

•

Såfremt tildelingen af enheden allerede er blevet foretaget tidligere, skal du blot bekræfte, at disse data skal
tilknyttes dagbogen.

•

Du kan også se dataene midlertidigt uden at gemme
dem i en dagbog.
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4.3

Administrere dagbøger
Oprette dagbog for patienter
Du kan til enhver tid (uafhængig af eksisterende data)
oprette en dagbog, også i forbindelse med en import.
For at oprette en dagbog:
•

Hvis der på det pågældende tidspunkt ikke udføres
.
nogen import, klikkes på knappen Åbn patientliste

•

Klik i vinduet Patientliste på Ny patient.

Eller:
•

Hvis dialogboksen for import vises, klikkes på
knappen Ny patient.

I den åbnede dialogboks Patient skal du som minimum indtaste navnet. Yderligere karakteriserende oplysninger, såsom
fornavn, fødselsdato eller et eksisterende patient-ID er ligeledes mulige eller nødvendige, hvis der er flere patienter med
samme navn.
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For at oprette en ny dagbog:
•

Indtast navn og yderligere nødvendige oplysninger.
Ved hjælp af de indtastede informationer kan du
senere søge efter dagbogen.

•

for at oprette dagbogen og
Klik på knappen OK
lukke dialogboksen, eller:

•

Klik på knappen Annullér
for at slette de foretagne
indtastninger og lukke dialogboksen uden ændringer.

Den synlige post for blodsukkerapparatet øverst på billedet
vises kun, når denne dialogboks åbnes ved import. Ellers
tildeles enheden på et senere tidspunkt.
Såfremt du har oprettet den nye dagbog i forbindelse med en
import, skal du efterfølgende tildele den enhed, som aktuelt
indlæser data, til denne dagbog.
•

Du skal sikre dig, at den rigtige (nyoprettede) dagbog
er valgt.

•

Klik på knappen Tildel.

Enheden er nu knyttet til denne dagbog. Denne forbindelse
skal ved fremtidige automatiske importer kun bekræftes.
Dataene gemmes i den valgte dagbog.
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Tildele eksisterende dagbog
Når du har importeret data, som skal tildeles en person,
som allerede har en dagbog (f.eks. i forbindelse med et nyt
blodsukkerapparat), skal du gøre følgende:
•

Klik på knappen

.

•

Klik på knappen Tildel enhed i den viste dialogboks.

•

Du skal sikre dig, at den rigtige dagbog er valgt.

•

Klik på knappen Tildel.

Enheden er nu knyttet til denne dagbog. Denne forbindelse
skal ved fremtidige importer kun bekræftes. Dataene
gemmes i den valgte dagbog.

Bekræfte tildelingen af enheden
Såfremt tildelingen allerede er afsluttet, vises denne, når man
gemmer fremtidige importer.
•

Klik på knappen Ja for at tilføje dataene til den viste
dagbog.

Dataene gemmes i den valgte dagbog.
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•

Klik på knappen Anden patient, hvis du ønsker at
tildele denne enhed på ny.

•

Klik på knappen Annullér for at lukke dialogboksen
uden at gemme dataene.
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4.4

Yderligere funktioner til administration af rapporter og dagbøger
Åbne dagbog
Du kan til enhver tid åbne gemte dagbøger. Når dagbogen er
åben, står alle rapporter og dagbog tabellarisk (Liste) til
rådighed.
.

•

Klik på knappen Åbn patientliste

•

Klik på den ønskede dagbog for at vælge den.

•

Klik på knappen Vælg.

For hurtigt at finde en bestemt dagbog kan du også indtaste
de dele af patientens ID, som du kender, i søgefeltet nederst
til højre. Der vises kun de dagbøger, som stemmer overens
med det søgte.
Lukke dagbog og rapport
For at lukke en åben dagbog (eller den aktuelt viste rapport):
•

Klik på symbolet
, som vises ved siden af dagbogskoden eller oplysningerne om blodsukkerapparaterne.

•

Såfremt de viste data endnu ikke er blevet gemt, får
du en tilsvarende forespørgsel med mulighed for at
gemme dataene nu eller at slette dem.

i

Vær opmærksom på, at data, som ikke gemmes,
kun står til rådighed, indtil du afslutter programmet,
lukker dagbogen eller importerer nye data.
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Ændre dagbog
Du kan efterfølgende ændre navnet på en dagbog.
.

•

Klik på knappen Åbn patientliste

•

Klik på den ønskede dagbog for at vælge den.

•

Klik i vinduet Patientliste på Ændre patient.

•

Foretag de ønskede ændringer.

•

Klik på knappen OK
for at gemme ændringerne og
lukke dialogboksen, eller:

•

Klik på knappen Annullér
for at slette de foretagne
indtastninger og lukke dialogboksen uden ændringer.

Bearbejdning af de informationer, som er indeholdt i dagbogen, er ikke mulig med denne funktion. Hvordan du kan
bearbejde disse informationer, kan du læse fra side 130.
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Slette dagbog
Du kan til enhver tid slette en dagbog.

i

Den valgte dagbog slettes efter bekræftelse. Du skal
sikre dig, at du helt sikkert ikke har brug for den
valgte dagbog. Regelmæssige sikkerhedskopier
hjælper med til at undgå tab af data.
.

•

Klik på knappen Åbn patientliste

•

Klik på den ønskede dagbog for at vælge den.

•

Klik i vinduet Patientliste på Slet patient.

Den valgte dagbog slettes nu.
Arkivere dagbog
Du kan arkivere dagbøgerne (*.DIA) ved at kopiere hele
mappen Diaries med de gemte dagbøger samtidig med dine
regelmæssige sikkerhedskopier.
Informationer om at indlæse en sådan arkiveret dagbog
findes på side 71.
Tilpasse visning af patientlisten
Du kan vise eller skjule vist indhold i patientlisten efter
behov, og du kan omdøbe kolonnernes overskrifter og ændre
kolonnernes rækkefølge.
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•

Klik med højre museknap på en hvilken som helst
kolonneoverskrift.

•

Vælg det indhold, der skal vises i patientlisten, i den
viste genvejsmenu (med flueben). Fjern fluebenet ved
indhold, som skal skjules. ID1 (Efternavn) vises altid
og kan ikke skjules.

•

Vælg kommandoen i den viste genvejsmenu Omdøb
patient-ID, hvis du ønsker at ændre kolonneoverskriften (f.eks. Efternavn, Fornavn).

•

Hvis du ikke ønsker at anvende et ID, skal du fjerne
markeringen af det tilhørende afkrydsningsfelt.
Herved bliver det tilknyttede ID skjult i patientlisten
og i dialogboksen Patient. ID1 (Efternavn) vises altid
og kan ikke deaktiveres.

•

Klik på en kolonneoverskrift, og træk den til en valgfri
anden position for at ændre rækkefølgen, som ID’erne
vises i.

•

Klik på en hvilken som helst kolonneoverskrift for at
vælge denne kolonne som grundlag for sorteringen.

•

Klik på kolonneoverskriften, som patientlisten skal
sorteres efter. Ved siden af den valgte kolonneoverskrift kan du klikke på knappen
, når du ønsker
at skifte fra stigende til faldende rækkefølge eller
omvendt. Således er det muligt at sortere efter dato for
sidste overførsel og finde alle ændrede dagbøger for
den aktuelle dag helt i begyndelsen (eller slutningen)
af listen.

i
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Hvis flere dagbøger på basis af det valgte sorteringsgrundlag (f.eks. sidste overførsel) har den samme
oplysning (f.eks. dagens dato), sorteres inden for
denne gruppe yderligere efter efternavnet.
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4.5

Eksportere rapporter som pdf-fil
Når du har indlæst enhedsdata eller åbnet en dagbog,
kan du gemme den viste rapport som pdf-fil.
•

Klik på knappen
for at gemme valgte rapportpunkter. Vinduet med valgmulighederne åbnes.

•

Indtast det ønskede filnavn i det tilsvarende indtastningsfelt. Du kan også bibeholde det forhåndsindstillede filnavn (se Gemmemuligheder i kapitel 3). Filen
får det indtastede navn med endelsen “pdf”.

•

Blandt de viste rapporter (fordelt på fire faneblade)
og rapportpunkter vælges de rapporter, som skal
gemmes med filen. De valgte rapportpunkter
fremhæves med blåt.
– Ønsker du at vælge et enkelt rapportpunkt, skal
du klikke på det pågældende rapportsymbol. For
at vælge alle rapportpunkter skal du klikke på
knappen Markér alt.
– Ønsker du at fravælge et markeret rapportpunkt,
skal du klikke på rapportsymbolet igen. Ønsker du
at fravælge markerede rapportpunkter skal du
klikke på Annullér alt.

•

Klik på knappen Gem
, når du har markeret alle
ønskede rapportpunkter.

Pdf-filen oprettes nu og gemmes i den mappe, som er valgt
i Generelle indstillinger. Såfremt du alligevel ikke ønsker at
.
gemme filen, skal du i stedet klikke på knappen Annullér
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4.6

Udskrive rapporter
Når du har indlæst enhedsdata eller åbnet en dagbog, kan
du udskrive den viste rapport vha. udskrivningsfunktionen
i Accu-Chek Smart Pix software.
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•

Når du udskriver en netop vist rapport (uanset om
den er ny eller oprettet ud fra en åbnet dagbog), får du
de nedenfor beskrevne valgmuligheder.

•

Hvis du har åbnet en arkiveret rapport som pdfrapport (se side 69), sker visningen og udskrivningen
vha. de tilsvarende funktioner i det installerede pdfvisningsprogram på din computer. Dette er ikke en del
af Accu-Chek Smart Pix softwaren.
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For at udskrive en rapport:
•

Klik på knappen
for at udskrive valgte rapportpunkter. Vinduet med valgmulighederne åbnes.

•

Vælg den printer, som du ønsker at udskrive rapportpunkterne på.

•

Blandt de viste rapporter (fordelt på fire faneblade) og
rapportpunkter vælges de rapporter, som skal udskrives. De valgte rapportpunkter fremhæves med blåt.
– Ønsker du at vælge et enkelt rapportpunkt, skal
du klikke på det pågældende rapportsymbol. For
at vælge alle rapportpunkter skal du klikke på
knappen Markér alt.
– Ønsker du at fravælge et markeret rapportpunkt,
skal du klikke på rapportsymbolet igen. Ønsker du
at fravælge markerede rapportpunkter skal du
klikke på Annullér alt.

•

Klik på knappen OK
, når du har markeret alle
ønskede rapportpunkter.

De markerede rapportpunkter udskrives nu på den valgte
printer. Såfremt du alligevel ikke ønsker at udskrive, skal du
.
i stedet klikke på knappen Annullér
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4.7

Sende rapporter pr. e-mail
Når du har indlæst enhedsdata eller åbnet en dagbog, kan
du også sende den viste rapport direkte pr. e-mail.

i

På din pc skal der være installeret et passende
e-mail-program, og det skal være rigtigt indstillet for
at udnytte denne funktion.

Denne funktion opretter automatisk en pdf-fil af de valgte
rapportpunkter, åbner dit mail-program og opretter en ny
e-mail med en pdf-fil som bilag. Yderligere kan dagbogen
(*.DIA), som denne rapport er baseret på, vedlægges. Informationer om at indlæse en sådan dagbog, der er modtaget
pr. e-mail, findes på side 71.
Uafhængigt heraf kan du også fremsende rapporter i pdffiler som bilag i e-mail-rapporter som du tidligere har eksporteret (uafhængigt af Accu-Chek Smart Pix softwaren).
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Sende en rapport pr. e-mail:
•

Klik på knappen
for at fremsende valgte rapportpunkter. Vinduet med valgmulighederne åbnes.

•

Aktiver det tilsvarende afkrydsningsfelt, hvis du ligeledes ønsker at vedhæfte den komplette dagbog (*.DIA).

•

Blandt de viste rapporter (fordelt på fire faneblade) og
rapportpunkter vælges de rapporter, som skal sendes.
De valgte rapportpunkter fremhæves med blåt.
– Ønsker du at vælge et enkelt rapportpunkt, skal
du klikke på det pågældende rapportsymbol. For
at vælge alle rapportpunkter skal du klikke på
knappen Markér alt.
– Ønsker du at fravælge et markeret rapportpunkt,
skal du klikke på rapportsymbolet igen. Ønsker du
at fravælge markerede rapportpunkter skal du
klikke på Annullér alt.

•

Klik på knappen OK
, når du har markeret alle
ønskede rapportpunkter.
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De valgte rapportpunkter gemmes nu i en midlertidig pdf-fil
(dvs. at denne slettes, når e-mailen er blevet sendt). Såfremt
du alligevel ikke ønsker at sende, skal du i stedet klikke på
.
knappen Annullér
Efterfølgende startes det standard e-mail-program, der er
installeret på din pc, og der åbnes en tom e-mail. I denne
e-mail er emnelinjen allerede udfyldt (men du kan ændre
teksten). Den netop oprettede pdf-fil, og (hvis du har valgt
den) dagbogen vedhæftes som bilag.
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•

Indtast modtagerens e-mail-adresse.

•

Skriv den ønskede tekst til den vedlagte rapport.

•

Send e-mailen.
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4.8

Vise arkiverede rapporter (pdf-filer)
Alle rapporter, som du tidligere har eksporteret (arkiveret)
som pdf-fil vha. knappen
, kan du til enhver tid åbne
i Accu-Chek Smart Pix softwaren.

i

Visningen af de eksporterede pdf-filer sker med det
pdf-visningsprogram (f.eks. Adobe Reader), som du
har installeret på din pc, men ikke i Accu-Chek
Smart Pix softwaren. Du kan derfor videresende
disse pdf-filer til personer, som ikke arbejder med
Accu-Chek Smart Pix softwaren.

•

Klik på knappen

for at åbne en arkiveret pdf-fil.

•

Vælg den ønskede fil i den viste dialogboks.

•

Klik på knappen Åbn.

Pdf-visningsprogrammet startes nu, og den valgte pdf-fil
vises. Alle visnings- og udskrivningsmåder, som du har til
rådighed her, er afhængig af det installerede program.
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4.9

Særlige funktioner
Med Accu-Chek Smart Pix softwaren kan du vælge følgende
særlige funktioner:
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•

Importere tilgængelige dagbøger (*.DIA) og tilknytte
dem til en patient

•

Gennemføre opdatering af Accu-Chek Smart Pix
systemet

•

Udløse manuel søgning efter opdateringer til
software, enhed og brugsanvisning

•

Indstille dato og klokkeslæt på de fleste blodsukkerapparater

•

Yderligere eventuelt fremtidige disponible ekstrafunktioner, som stilles til rådighed vha. et indlæsbart
plug-in (ekstramodul)
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Importere dagbog
Tilføj en DIA-fil, som du har modtaget pr. e-mail eller
kopieret fra en backup, til din patientliste:
.

•

Klik på knappen Værktøjer

•

Vælg kommandoen Importér dagbog.

•

Vælg i den følgende dialogboks (hvis der er flere filer)
den ønskede DIA-fil, og klik på Åbn.

Nu åbnes den samme dialogboks, som også vises, når der
indlæses data fra et ukendt blodsukkerapparat. Du kan
nu tildele indholdet i den importerede fil til en ny eller
eksisterende dagbog.

i

Når en DIA-fil importeres i en eksisterende dagbog,
bibeholdes de dobbelt eksisterende (altså tidligere
indlæste) poster, ligesom ved indlæsning af data fra
blodsukkerapparater, og der tilføjes udelukkende
nye poster.
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Gennemføre opdatering af Accu-Chek Smart Pix
enheden
I programmappen til Accu-Chek Smart Pix software ligger
også en opdatering af softwaren til Accu-Chek Smart Pix
enheden. Denne software kan installeres med funktionen
Opdatering for Accu-Chek Smart Pix enheden, hvis
Accu-Chek Smart Pix systemet er tilsluttet og indeholder
en ældre softwareversion.
.

•

Klik på knappen Værktøjer

•

Vælg kommandoen Opdatering for Accu-Chek
Smart Pix enheden.

•

Klik på Ja for at installere opdateringen.

Softwareopdateringen installeres nu. I mellemtiden logger
Accu-Chek Smart Pix enheden af computeren og (efter
vellykket opdatering) logger på igen.
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Søge efter softwareopdateringer til Accu-Chek
Smart Pix systemet
Hvis du ikke har konfigureret softwaren på en sådan måde,
at der ved hver programstart automatisk søges efter tilgængelige opdateringer, kan du udløse søgningen manuelt med
denne funktion. Dette kan f.eks. være hensigtsmæssigt, hvis
computeren ikke har en permanent forbindelse til internettet.
.

•

Klik på knappen Værktøjer

•

Vælg kommandoen Softwareopdatering.

•

Klik på Ja for at starte søgningen efter aktuelle
softwareversioner.

Søgningen udføres i baggrunden, og du kan arbejde uindskrænket med Accu-Chek Smart Pix softwaren imens. Hvis
der findes nyere versioner, downloades disse.
Opdateringen af de enkelte komponenter udføres på den
efterfølgende beskrevne måde:
•

Accu-Chek Smart Pix softwaren opdateres ved næste
programstart (efter en forespørgsel).

•

Den tilsluttede Accu-Chek Smart Pix enhed opdateres
ved næste programstart (efter en forespørgsel).

•

Den aktuelle version af brugsanvisningen gemmes
lokalt.
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Indstille dato og klokkeslæt i blodsukkerapparatet
Du kan indstille dato og klokkeslæt til de fleste understøttede
blodsukkerapparater direkte fra Accu-Chek Smart Pix softwaren. Du kan foretage denne rettelse manuelt på et hvilket
som helst tidspunkt, eller når du ved indlæsning af data
bliver gjort opmærksom på, at der foreligger en tidsafvigelse
mellem blodsukkerapparat og computer.
Manuel rettelse af dato og klokkeslæt
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•

Klik på knappen Værktøjer

.

•

Vælg kommandoen Indstil dato og klokkeslæt.

•

Forbered blodsukkerapparatet på kommunikationen,
som angivet i den viste dialogboks.

•

Hvis det er muligt at indstille dato og klokkeslæt i
blodsukkerapparatet, kan du i den næste dialogboks
overtage den viste dato og klokkeslæt eller tilpasse
det efter behov. For blodsukkerapparater, som ikke
understøtter denne funktion, får du en besked herom.

•

Klik på knappen OK
blodsukkerapparatet.

for at sende indstillingerne til
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Halvautomatisk rettelse af dato og klokkeslæt
Når du aflæser et blodsukkerapparat, sammenligner
Accu-Chek Smart Pix softwaren automatisk indstillingerne
af dato og klokkeslæt med computerens. Såfremt det ikke
er muligt at indstille blodsukkerapparatet direkte, vises, hvis
der foreligger en afvigelse, en bemærkning om, hvor stor
afvigelsen er. I et sådant tilfælde skal rettelsen foretages
direkte i blodsukkerapparatet.
•

Hvis det er muligt at indstille dato og klokkeslæt
i blodsukkerapparatet, kan du i den tilhørende
dialogboks overtage den viste dato og klokkeslæt
eller tilpasse efter behov.

•

for at sende indstillingerne
Klik på knappen OK
til blodsukkerapparatet.
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5

Rapport og dagbog

5.1

Blodsukker: Generelle informationer om rapporterne
Rapporttyper
Accu-Chek Smart Pix softwaren udarbejder en- eller flersidede rapporter over et defineret tidsområde (f.eks. de sidste
2 eller 4 uger); tidsrummet er valgbart. Følgende rapportpunkter kan generelt være en bestanddel af en blodsukkerrapport:
[1]

Status

[2]

Trend

[3]

Dagsgraf

[4]

Ugegraf

[5]

Metabolsk kontrol

[6]

Fordeling

[7]

Oversigt

Illustrationen til venstre viser eksempler på den udskrevne
eller som pdf-fil eksporterede version af rapporten.
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Analyserede data
I forbindelse med udarbejdelsen af rapporterne kontrolleres
de indlæste data af Accu-Chek Smart Pix softwaren.
Følgende data inddrages ikke i oversigten:
•

Måleresultater uden for det valgte tidsområde

•

Måleresultater, som er gemt uden dato og tid

•

Måling med kontrolvæske

•

Ugyldige/slettede målinger

•

Målinger uden for måleområdet (markeret
med HI/LO)

Bemærk følgende, når Accu-Chek Smart Pix software bruges
med flere blodsukkerapparater og patienter:

i
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For at sikre, at den rapport, der hører til et bestemt
blodsukkerapparat, vises, skal du sammenligne serienummeret på blodsukkerapparatet med de data, som
står angivet øverst til højre på hver enkelt rapport,
f.eks. patientens navn eller blodsukkerapparatets
navn og serienummer.
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Rapporternes præsentationsform
For visse rapportpunkter findes der forskellige præsentationsformer, som man kan skifte om til ved visning af de pågældende rapportpunkter. Sådanne omskiftere findes ved
følgende rapportpunkter:

Omskifter

Rapportpunkt
• Status (Blodsukker)

Skifter mellem...
Aktuel status, Langtidsoversigt

•
•
•
•

Trend (Blodsukker)
Dagsgraf (Blodsukker)
Ugegraf (Blodsukker)
Oversigt (Blodsukker)

Detaljeret visning, Trendvisning

Generel statistik, Måltidsrelateret statistik

•

Lister (Insulinpumpe)

Bolus, Basalrate, Hændelser

•

Logbøger

Liste, Logbog, Dagsstatistik
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Rapporternes grafiske elementer
På alle rapporter findes tegnforklaringer, som gør rede for
betydningen af de enkelte elementer. Nedenfor forklares de
respektive elementer udførligt.

Symboler (Detaljeret visning)
Måleresultater plottes ind i rapportpunkterne ved hjælp af forskellige symboler
og får herved ekstra betydning:
Middelværdi for blodsukker
Blodsukkerværdi uden tillægsinformation. Værdier, der ligger
under hypoglykæmigrænsen, vises røde; værdier, der ligger
over målområdet, vises blå.
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Blodsukkerværdi før hhv. efter måltid. Værdier, der ligger
under hypoglykæmigrænsen, vises røde; over målområdet
vises blå.
Værdi uden for måleområdet (vist som HI eller LO på
blodsukkerapparatet).
Blodsukkerværdi over 25 mmol/L eller 400 mg/dL.
Blodsukkerværdi (vilkårligt symbol i en rød cirkel) med
samtidige hypoglykæmi-symptomer.
Blodsukkerværdi (vilkårligt symbol i en sort cirkel) med
en brugerdefineret hændelse (markeret med en stjerne *
i blodsukkerapparatet).
Insulinmængde, hver især for insulin 1 , 2 eller 3 .
Insulinmængderne plottes ind oppefra og ned.
Kulhydratmængderne vises i nogle rapportpunkter i den
nederste kant. Kulhydratmængden kan aflæses vha. højden
på den enkelte blok (eller på søjlen, som er sammensat af
flere blokke). På den viste illustration svarer søjlerne (fra
venstre mod højre) til følgende mængder:
– 1. blok: 2,5 g
– 2. blok: 5,0 g
– 3. blok: 7,5 g
– 4. søjle (3 blokke, hver på 10 g): 30 g
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Symboler (Trendvisning)
Her vises ikke enkelte
måleresultater, men middelværdier relateret til bestemte
tidsrammer. Her finder du følgende symboler:
Middelværdi for blodsukker
Standardafvigelse
Højeste værdi og/eller laveste værdi
Maksimum-/minimumværdi uden for måleområdet (HI/LO)

Symboler (liste)
anvendes i tabelform:

Følgende ekstra symboler

Brugerdefineret hændelse, f.eks. AST-måling (måling fra
et alternativt område)
Hypoglykæmi
Kulhydratmængde
Før/under/efter motion
Stress
Sygdom
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Måleresultater, der er importeret fra Accu-Chek Aviva Combo,
Accu-Chek Aviva Expert, Accu-Chek Performa Combo,
Accu-Chek Aviva Insight eller Accu-Chek Performa Insight
blodsukkerapparaterne, kan indeholde flere tillægsinformationer (hændelser), som ikke vises ved hjælp af symboler.
Disse hændelser vises i listevisningen i kommentarkolonnen:
•

Snack

•

Aften

•

Faste

•

Før motion

•

Efter motion

•

Stress

•

Sygdom

•

Oralt medikament

•

Brugerdefineret

•

Hypo-alarm

•

Hyper-alarm

•

Præmenstruel

•

Andet

•

Motion 1

•

Motion 2

•

Manuelt indtastet måleresultat

For alle andre hændelser gælder de tidligere beskrevne
symboler.

83

Kapitel 5, Rapport og dagbog

5.2

Interaktive funktioner i rapporten
De viste rapporter på skærmen indeholder mange interaktive
funktioner, med hvilke du kan have direkte indflydelse på
visningen. Disse funktioner giver dig mulighed for at se
bestemte detaljer mere nøjagtigt og skjule forstyrrende
elementer.
Fremvise og skjule vinduesruder
Overalt, hvor du i rapporten ser dette trekantede symbol
,
kan du klikke på det for at vise eller skjule bestemte tilhørende områder af vinduet. På denne måde kan du f.eks.
skabe mere plads til grafiske visninger ved at skjule
tegnforklaringen.
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Ændre tidsområde
De fleste rapporter vises fra start med det tidsområde, som
blev indstillet i konfigurationen, sammen med de mest aktuelle data i slutningen af det synlige område. Som en afvigelse
fra dette findes der også rapportpunkter, der er relateret til
tidspunkter og -intervaller (se side 86) samt rapportpunkter,
der som kronologisk opbyggede tabeller ikke kræver nogen
særskilt tidsmæssig navigering.
Hvis du ønsker at ændre tidsområdet med et klik, skal du
bare vælge et forhåndsdefineret tidsområde med den
tilhørende knap.
Med den interaktive tidslinje kan du kontrollere tidsområde
og tidspunkt på samme tid og enkelt og hurtigt navigere
gennem alle tilgængelige data.
Rammen, der er markeret gult, viser det valgte udsnit
på tidslinjen.
•

Du kan forstørre eller minimere denne ramme i venstre og højre side for at tilpasse det viste tidsområde
(efter dage, fra 1 dag til 12 uger).

•

Du kan forskyde hele rammen på tidslinjen for at gå
fremad eller tilbage i tiden.

•

Du kan klikke på et hvilket som helst sted på tidsskalaen, og hele tidsområdet vil flytte sit slutpunkt til
det sted, hvor du har klikket.

•

Du kan benytte begge pileknapper på begge sider af
tidsskalaen for at forskyde udsnittet med en dag eller
et tidsområde.

Skærmvisningen af rapporten tilpasses med det samme de
foretagne ændringer på tidslinjen.
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Ændre tidsintervaller
I enkelte rapportpunkter findes der visninger, som er
relateret til bestemte tidspunkter og tidsintervaller. Mens for
eksempel rapportpunktet Status vurderer alle informationer
og værdier i det valgte tidsområde på én gang, sammenfatter
Langtidsoversigt værdier i tidsintervallerne og præsenterer
disse intervaller som sammenligning ved siden af hinanden.
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•

For at definere tidsintervallerne vælger du et forud
defineret interval (overførselsintervaller, kvartalsintervaller, månedsintervaller, ugeintervaller) ud fra listen.

•

For at koble om til visning af tidligere eller senere
intervaller benytter du piletasterne til venstre og højre
for tidsangivelsen (i vinduets øverste kant).
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Ændre indholdet af grafikken
I de grafiske rapportpunkter kan du vise og skjule bestemte
viste objekter og til en vis grad ændre parametrene for
visningen:
•

Du kan vise og skjule ethvert punkt, som har et afkrydsningsfelt i tegnforklaringen (f.eks. måleresultater eller
gitternetlinjer), ved at klikke på dette afkrydsningsfelt.

Ydermere kan du flytte tidsaksen og ændre de forhåndsindstillede tidsblokke i det grafiske rapportpunkt Dagsgraf:
•

Vælg starttidspunktet på tidsaksen (horisontal).

•

Bevæg musen hen over en af de lodret stiplede linjer,
som afgrænser to tidsblokke fra hinanden. Når musemarkøren ændres til en dobbeltpil, kan du forskyde
linjen vandret ved at klikke og trække og således
ændre de afgrænsede tidsblokke. Der fremkommer et
værktøjstip (hjælpetekst), som viser den tilhørende tid.
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Vise yderligere oplysninger i grafikken
I de grafiske rapportpunkter Trend, Dagsgraf og Ugegraf kan
du få yderligere oplysninger om hver enkelt post.
•

Bevæg musen hen over det menupunkt (blodsukker-,
insulin- eller kulhydratværdier, forbindelseslinje), som
du ønsker yderligere oplysninger om.

Efter et kort øjeblik fremkommer et værktøjstip (hjælpetekst),
der viser dig de detaljer, som hører til denne post:
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•

For blodsukker: Dato, tid, måleresultat, markeringer
(f.eks. før/efter måltid, såfremt de eksisterer),
kommentar.

•

For insulin: Dato, tid, insulintype og -mængde,
kommentar.

•

For kulhydrat: Dato, tid, mængde, kommentar.
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Vælge indholdet af grafikken
I de grafiske rapportpunkter Trend, Dagsgraf, Ugegraf og
Metabolsk kontrol kan du udvælge bestemte punkter (og
dermed fremhæve dem) for at undersøge dem i denne eller
andre rapporter.
•

Et enkelt klik på en forbindelseslinje eller indtastet
måling markerer de sammenhørende målinger på en
dag. Hvis du, når du klikker herpå, samtidig holder
kontrolknappen (CTRL) nede, kan du markere
flere dage.

•

Så snart der er markeret et element i grafikken, kan du
skifte over til en anden rapport. Her vises ligeledes
markeringen.

•

Ved at dobbeltklikke på det markerede element
kommer du direkte til dagbogen i tabellen; den
pågældende dag er fremhævet.

•

For at fjerne markeringen skal du blot klikke på et tomt
område i grafikken.
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5.3

Blodsukker: Rapportens indhold
Status
I rapportpunktet Status finder du to visningsmuligheder:
•

Status : Kombineret analyse af alle værdier i det
valgte tidsområde.

•

Langtidsoversigt
: Opdeling i tidsintervaller
med separat analyse vist ved siden af hinanden.

Status : Rapportpunktet Status indeholder en sammenfattet vurdering af de overførte data, relateret til de grænseværdier og målområde, der er blevet angivet i konfigurationen. Dette rapportpunkt er beregnet til at give en hurtig
oversigt og indeholder ingen detaljerede angivelser til de
enkelte værdier.

i

Rapportpunktet Status viser kun en vurdering af dataene, hvis antallet af målinger og fordelingen af målingerne i løbet af dagen er tilstrækkeligt (se side 46).

Vinduesområdet Status
I den venstre del af vinduet Status findes en generel vurdering af de indlæste måleresultater under hensyntagen til
følgende tre parametre:
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•

Risiko for for lavt blodsukkerniveau

•

Middelværdi for blodsukker

•

Blodsukkerudsving
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Til disse tre parametre findes de tilsvarende værdiangivelser,
den indstillede ønskede værdi eller målområde, og desuden
en symbolsk lyskurv-indikator, som signaliserer “Fortsæt!”,
“Pas på!” og “Stop!”
•

Såfremt værdierne ligger inden for det fastsatte
område, signaliseres dette med farven grøn.

•

Såfremt værdierne ligger en lille smule uden for det
fastsatte område, signaliseres dette med farven gul.

•

Såfremt værdierne ligger betydeligt uden for det
fastsatte område, signaliseres dette med farven rød.

Hvis der i området Risiko for for lavt blodsukkerniveau vises
oplysninger om opståede hypoglykæmier, kan du i denne
henvisning klikke på vis…, hvorefter du ledes direkte til rapportpunktet Trend. Her er de dage, hvor disse hypoglykæmier
er opstået, allerede markeret og kan nemt og bekvemt
undersøges nærmere.
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Vinduesområdet Oversigt
Her kan du finde følgende statistiske udsagn til de
foreliggende data:
•

Samlet antal vurderede måleresultater

•

Hyppighed af BS-måling (målinger pr. måledag)

•

Middelværdi for blodsukker

•

Standardafvigelse

•

Målområde

•

Antal værdier over målområdet

•

Antal værdier inden for målområdet

•

Antal værdier under målområdet

•

Antal hypoglykæmier

•

Middelværdi for blodsukker før måltider
(såfremt den findes)

•

Måltidsstigning (såfremt den findes)

Ligesom i alle andre rapporter relaterer alle værdier og oversigter generelt til det indstillede tidsområde. Hvis du i dette
vinduesområde klikker på vis…, kommer du direkte til den
måltidsrelaterede oversigt.
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Vinduesområdet Anbefaling
I dette område findes de generelle anbefalinger, som relaterer til resultater i området Status. Disse anbefalinger kan
være en hjælp til optimering af resultaterne.
Disse anbefalinger vises i kort form. Klik på mere... for at vise
den fuldstændige anbefaling.

Langtidsoversigt:
Langtidsoversigt sammenfatter
værdier i tidsintervallerne og præsenterer disse intervaller
som sammenligning ved siden af hinanden. På den måde
kan man f.eks. få et overblik over principielle ændringer
mellem forskellige lægebesøg (Overførselsintervaller).

93

Kapitel 5, Rapport og dagbog

Trend
I rapportpunktet Trend finder du to visningsmuligheder:
•

Detaljeret visning
: Visning af alle de enkelte
værdier i det valgte tidsområde.

•

Trendvisning
: Visning af dagmiddelværdier
opstillet ved siden af hinanden.

Detaljeret visning
: Dette rapportpunkt viser
tendensen for flere måleresultater inden for det valgte tidsområde. De værdier, som kan vises i dette rapportpunkt, er:
•

Blodsukkerværdier

•

Insulindosis (kun bolusinsulin)

•

Kulhydratmængder

På den vandrette (x) akse er angivet dag, måned og år,
på den lodrette (y) akse til venstre er blodsukkerværdierne
angivet. For at lette orienteringen er blodsukkerværdierne
(som vises med forskellige symboler) forbundet med en linje,
hvis de enkelte målinger ikke ligger mere end 10 timer fra
hinanden. Betydningen af de forskellige symboler er beskrevet (kort) i tegnforklaringen samt udførligt på side 80.
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For at lette orienteringen yderligere vises i diagrammets baggrund det indstillede målområde (som en grøn bjælke) og
hypoglykæmigrænsen (som en rød linje). Arbejdsfrie dage
(weekender forhåndsindstillet) fremhæves på den vandrette
akse med en grå bjælke.
Ved siden af den tynde forbindelseslinje mellem de enkelte
blodsukkerværdier ses også en (tykkere) grå kurve, som viser
blodsukkermiddelværdiens forløb fra dag til dag.
Derudover vises også insulindoser her (hvis de er gemt
i blodsukkerapparatet eller angivet i dagbogen). Hver enkelt
insulindosis tegnes ind i diagrammet oppefra og ned. De
tilhørende værdier kan du aflæse i det øvre område af den
højre y-akse.
I den nederste del af diagrammet vises kulhydratmængderne
(såfremt disse er gemt i blodsukkerapparatet eller angivet
i dagbogen). For bedre at kunne vurdere mængderne vises
søjlerne som små blokke med mellemrum imellem. Hver
enkelt fuldstændig blok står for 10 g kulhydrat, mindre
blokke står for en tilsvarende brøkdel heraf (25, 50 eller
75 %). I det nederste område af højre y-akse kan du se
skalaen for kulhydratmængderne.
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Trendvisning
: Her vises middelværdien for hver
enkelt dag baseret på det valgte tidsområde som et enkelt
punkt (sort firkant) på den pågældende dato. Standardafvigelsen samt de højeste og laveste værdier plottes ind
i overensstemmelse med den symbolik, der er beskrevet
på side 82.
Hvis du anbringer musens ikon over en værdisøjle, fremkommer på dette sted efter et lille øjeblik et tooltip (hjælpetekst),
som viser de tilhørende talværdier. Disse talværdier er:
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•

Antal analyserede måleresultater

•

Højeste værdi, middelværdi og laveste værdi af
de analyserede måleresultater

•

Standardafvigelsen eller spredningen af de
analyserede måleresultater
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Dagsgraf
I rapportpunktet Dagsgraf finder du to visningsmuligheder:
•

Detaljeret visning
: Visning af alle de enkelte
værdier i det valgte tidsområde.

•

Trendvisning
: Visning af middelværdier fra
8 tidsblokke opstillet ved siden af hinanden.

Dette rapportpunkt bruges til lettere at genkende mønstre,
der gentager sig dagligt. I den forbindelse lægges alle data
i et 24-timers-skema, hvorved alle målinger, som er foretaget
på et bestemt tidspunkt på dagen, illustreres på det samme
sted på tidsaksen. Hvis disse tidsblokke er defineret i blodsukkerapparatet, anvendes denne oplysning ved inddelingen
af tidsaksen. I modsat fald benyttes tidsblok-indstillingerne
fra konfigurationen.
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Detaljeret visning
: Alle blodsukkerværdier plottes
ind på det pågældende tidspunkt af dagen i overensstemmelse med tidspunktet for målingen. For at lette orienteringen er blodsukkerværdierne (som vises med forskellige
symboler) forbundet med en linje, hvis de enkelte målinger
ikke ligger mere end 10 timer fra hinanden. En (tykkere) grå
kurve repræsenterer middelværdiens forløb for hver tidsblok.
Grænser mellem tidsblokkene afbildes vha. lodrette grå linjer. Start og slut på tidsblokkene er plottet ind over grafikken.
Derudover vises også insulindoser her (hvis de er gemt i
blodsukkerapparatet eller angivet i dagbogen). Hver insulindosis tegnes ind i diagrammet oppefra og ned, de tilhørende
værdier kan aflæses øverst på den højre y-akse.
I den nederste del af diagrammet vises kulhydratmængderne
(såfremt disse er gemt i blodsukkerapparatet eller angivet
i dagbogen). I det nederste område af højre y-akse kan du
se skalaen for kulhydratmængderne.
Du kan flytte tidsaksen, der normalt går fra kl. 0.00 til kl. 0.00
(midnat) i trin af 6 timer. Herved er det f.eks. lettere at undersøge de værdier, som er blevet udregnet i løbet af natten.
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Trendvisning
: Alle blodsukkerværdier tilknyttes et af
i alt otte tidsblokke i overensstemmelse med tidspunktet for
målingen. På denne måde opstår otte områder, hvori du får
vist middelværdien for blodsukker (sort firkant), standardafvigelsen (blå søjle) samt den laveste og den højeste værdi.
Hvis du anbringer musens ikon over en værdisøjle, fremkommer på dette sted efter et lille øjeblik et tooltip (hjælpetekst),
som viser de tilhørende talværdier. Disse talværdier er:
•

Antal analyserede måleresultater

•

Højeste værdi, middelværdi og laveste værdi af
de analyserede måleresultater

•

Standardafvigelsen eller spredningen af de
analyserede måleresultater

99

Kapitel 5, Rapport og dagbog

Ugegraf
I rapportpunktet Ugegraf finder du to visningsmuligheder:
•

Detaljeret visning
: Visning af alle de enkelte
værdier i det valgte tidsområde.

•

Trendvisning
: Visning af middelværdier fra de
7 ugedage opstillet ved siden af hinanden.

Også dette rapportpunkt bruges til lettere at genkende
mønstre, der gentager sig, denne gang dog afhængig af ugedagen. Hermed kan man på bestemte ugedage identificere
tilbagevendende ændringer i stofskiftetilstanden (f.eks. dage
med motion).
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Detaljeret visning
: Alle blodsukkerværdier plottes
ind i grafikken på basis af tidspunktet for målingen og den
tilhørende ugedag. Værdier, der ikke ligger mere end
10 timer fra hinanden, forbindes med linjer i henhold til
deres kronologiske rækkefølge for at give en bedre oversigt.
Disse forbindelseslinjer tegnes (hvis relevant) også på
tværs af ugegrænser. En (tykkere) grå kurve repræsenterer
middelværdiens forløb på forskellige dage i ugen.
Derudover vises også insulindoser her (hvis de er gemt i
blodsukkerapparatet eller angivet i dagbogen). Hver insulindosis tegnes ind i diagrammet oppefra og ned, de tilhørende
værdier kan aflæses øverst på den højre y-akse.
I den nederste del af diagrammet vises kulhydratmængderne
(såfremt disse er gemt i blodsukkerapparatet eller angivet
i dagbogen). I det nederste område af højre y-akse kan du
se skalaen for kulhydratmængderne.
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Trendvisning
: Alle blodsukkerværdier er inddelt
efter dato i en af de syv ugedage. Svarende hertil ses syv
blokke, som viser middelværdien for blodsukker (sort rude),
standardafvigelsen (blå søjle) samt den laveste eller højeste
værdi for den pågældende ugedag.
Hvis du anbringer musens ikon over en værdisøjle, fremkommer på dette sted efter et lille øjeblik et tooltip (hjælpetekst),
som viser de tilhørende talværdier. Disse talværdier er:
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•

Antal analyserede måleresultater

•

Højeste værdi, middelværdi og laveste værdi af
de analyserede måleresultater

•

Standardafvigelsen eller spredningen af de
analyserede måleresultater
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Metabolsk kontrol
For hver dag inden for det analyserede tidsområde udregnes
middelværdien for blodsukker og standardafvigelsen (SD/
spredningen af værdierne) Disse to resultater giver tilsammen de koordinater, hvor der plottes en post (pr. dag) ind
i grafikken. I den forbindelse vises middelværdien for blodsukker på y-aksen, og standardafvigelsen vises på x-aksen.
Denne fremstillingsform giver en “punktsky”. For at give
mulighed for en hurtigere vurdering af stofskiftetilstanden ud
fra dette totalbillede er grafikken delt op i fire “kvadranter”.
Hver af disse kvadranter repræsenterer en bestemt stofskiftetilstand, som betegnes med attributterne “stabil/ustabil”
(refererer til standardafvigelsen) og “lav/høj” (refererer til
blodsukkermiddelværdierne). Hver kvadrant har således
to attributter.
Eksempel:
Blodsukkermiddelværdier under 8,3 mmol/L (eller
150 mg/dL) med en standardafvigelse på under 2,8 mmol/L
(eller 50 mg/dL) placeres i den nederste kvadrant til venstre.
Denne har attributterne “stabil-lav”. Hvis begge værdier
ligger over disse grænser, sker placeringen i den øverste
kvadrant til højre (“ustabil-høj”).
To ellipser er tegnet og centreret omkring middelværdien
for samtlige viste værdier (markeret med et blåt kryds).
De tydeliggør spredningen af dagmiddelværdier og daglige
blodsukkerudsving inden for det valgte tidsområde som
værende en enkelt (1 SD) og dobbelt (2 SD) standardafvigelse fra de viste værdier.
En god stofskifteindstilling skal kunne genkendes på så
mange punkter som muligt i kvadranten “stabil-lav” (nederst
til venstre), men der bør heller ikke være forekommet nogen
hypoglykæmier i det pågældende tidsrum.
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Ud over den grafiske visning angives statistiske oplysninger
om de værdier, som rapporten indeholder. Hertil hører:
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•

Antal målinger: Antal analyserede blodsukkerværdier inden for det valgte tidsområde.

•

Hyppighed af BS-måling: Gennemsnitligt antal
blodsukkermålinger pr. dag for alle dage inden for
det analyserede tidsområde. Yderligere vises (i parentes) værdien udelukkende for de dage, hvor der
blev målt mindst én gang.

•

Middelværdi for blodsukker: Gennemsnittet af alle
målte værdier.

•

Standardafvigelse (SD): Standardafvigelsen eller
spredningen af de analyserede måleresultater.

•

SD / middelværdi for BS: Denne værdi tager højde
for udsving i blodsukkerværdien, relateret til middelværdien. Såfremt middelværdien ligger inden for det
ønskede område, angiver et forhold på under 50 %
(ønskeligt: 30 %) et lavt udsving og således en god
diabetesregulering.

•

Middelværdi for BS (før/efter måltid): Middelværdien af alle måleresultater, som blev målt både før og
efter måltiderne og tilsvarende markeret i blodsukkerapparatet. Her vises kun værdier, hvis de pågældende
informationer er gemt i blodsukkerapparatet.

•

HBGI / LBGI: Disse værdier står for hyppigheden og
den deraf følgende risiko for for høje eller for lave
blodsukkerværdier (se noten i litteraturlisten på
side 148). Værdierne skal være så lave som muligt.
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Fordeling
Her finder du for hver tidsblok et søjlediagram, som viser de
procentuelle andele af værdierne henholdsvis over, inden for
og under målområdet. De otte på hinanden følgende tidsblokke er placeret ved siden af hinanden. Hvis der foreligger
færre end 5 måleresultater for en tidsblok, vises søjlen med
grå farve. I søjlediagrammets højre del (blå baggrund) vises
et sammendrag af den tilsvarende information for hele
dagen.
Under søjlediagrammet kan du se antallet af hypoglykæmier
(Hypo’er), der har været i hver tidsblok sammen med antallet
(n) af måleresultater, der er taget i og analyseret for det
pågældende tidsområde.
Hvis disse tidsblokke er defineret i blodsukkerapparatet,
anvendes denne oplysning. I modsat fald benyttes indstillingerne fra Accu-Chek Smart Pix software-konfigurationen.
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Oversigt
I rapportpunktet Oversigt finder du to visningsmuligheder:
•

Generel statistik
: Visning af alle de statistiske
informationer i det valgte tidsområde.

•

Måltidsrelateret statistik
: Analyse af alle
informationer, der er relateret til måltider.

Generel statistik
: Indeholder generelle og statistiske
informationer om de analyserede værdier inden for det valgte
tidsområde. Her finder du følgende informationer:
Rapport
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•

Antal målinger: Antal analyserede blodsukkerresultater inden for det valgte tidsrum.

•

Hyppighed af BS-måling: Gennemsnitligt antal
blodsukkermålinger pr. dag for alle dage inden for
det analyserede tidsområde. Yderligere vises (i parentes) værdien udelukkende for de dage, hvor der
blev målt mindst én gang.

•

Middelværdi for blodsukker: Gennemsnittet af alle
målte værdier.

•

Standardafvigelse (SD): Standardafvigelsen eller
spredningen af de analyserede måleresultater.

•

Højeste værdi/Laveste værdi: Højeste og laveste
blodsukkerværdi, der er målt inden for det valgte
tidsområde.
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•

Målområde: Det målområde der er anvendt til
analysen.

•

Over/inden for/under målområdet: Andelen af
måleresultater over, inden for eller under målområdet
(i procent).

•

Hypo-/hyper-grænse: Blodsukkerværdier under
hypo-grænsen markeres som hypoglykæmi, værdier,
der ligger over hyper-grænsen, som hyperglykæmi.

•

Hypoglykæmier: Antal hypoglykæmier.

•

Middelværdi for BS før måltider: Middelværdi for
blodsukker før måltider (såfremt den findes).

•

Måltidsstigning: Middelforskellen mellem blodsukkerværdierne før og efter et måltid.

•

HBGI / LBGI: Disse værdier står for hyppigheden og
den deraf følgende risiko for for høje eller for lave
blodsukkerværdier (se noten i litteraturlisten på
side 148). Værdierne skal være så lave som muligt.

•

HI / LO / kontrolresultater: Antal måleresultater
over (HI) og under (LO) måleområdet og antal
målinger med kontrolvæske.
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Enhed
•

Enhedens navn

•

Serienummer: Blodsukkerapparatets serienummer.

•

Sidste overførsel: Dato og tidspunkt for den sidste
dataoverførsel, inklusive forskellen mellem blodsukkerapparatets tidsindstilling og computerens tidsindstilling (såfremt den er større end 5 minutter).

•

Blodsukkerapparat (symbol): Viser det benyttede
blodsukkerapparat.

Hvis du har anvendt flere blodsukkerapparater inden for det
valgte tidsområde, bliver denne information gentaget for
hvert enkelt blodsukkerapparat.

Yderligere oplysninger
Disse informationer vises kun ved behov:
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•

Resultater uden dato/klokkeslæt: Antal måleresultater, der er gemt uden oplysninger om dato
og klokkeslæt.

•

Værdier med advarsler: Antal måleresultater, der
er gemt med temperaturadvarsel, oplysning om
overskredet udløbsdato osv.
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Måltidsrelateret statistik
: Indeholder alle relevante statistiske informationer om de værdier, der skal analyseres, vist i sammenhæng med dagens tre hovedmåltider.
Her finder du følgende informationer:
Området I alt
•

Antal: Antal analyserede blodsukkerresultater
før/efter måltid.

•

Hyppighed af BS-måling: Gennemsnitligt antal
blodsukkermålinger før/efter måltid pr. dag for
alle dage inden for det analyserede tidsområde.

•

Middelværdi for blodsukker: Gennemsnittet af
alle målte værdier før/efter måltid.

•

Standardafvigelse: Standardafvigelsen eller
spredningen af de analyserede måleresultater.

•

Hypoglykæmier: Antal hypoglykæmier.
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Området Måltidsrelaterede måleresultater
•

Antal: Antal analyserede blodsukkerresultater, hvor
den konkrete måltidsrelation før/efter måltid blev
gemt sammen med måleværdien.

•

Middelværdi for blodsukker: Gennemsnittet af alle
målte værdier med konkret måltidsrelation.

•

Standardafvigelse: Standardafvigelsen eller spredningen af de analyserede måleresultater med konkret
måltidsrelation.

Området Måltidsstigning
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•

Antal: Antal af de analyserede værdipar før/efter måltid, hvor måleværdien efter måltiden skal ligge i et
tidsvindue fra 1 til 3 timer efter målingen før måltidet.
Enkelte værdier, hvor der kun er foretaget en måling
før eller efter et måltid, medregnes ikke.

•

Middelværdi for blodsukker: Den gennemsnitlige
ændring af blodsukkerværdien under måltidet ved
analyserede værdipar før/efter måltid.

•

Standardafvigelse: Standardafvigelsen eller spredningen af de analyserede måleresultater ud fra disse
værdipar.
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5.4

Insulinpumpe: Generelle informationer om rapporterne
Rapporttyper
Accu-Chek Smart Pix software udarbejder en- eller flersidede rapporter over et defineret tidsområde (f.eks. de sidste
2 eller 4 uger). Tidsområdet kan man (som ved blodsukker)
selv vælge. Følgende rapportpunkter kan altid indgå i en
(insulinpumpe-) rapport:
[1]

Trend

[2]

Dagsgraf

[3]

Ugegraf

[4]

Basalrater

[5]

Basal-bolus

[6]

Oversigt

[7]

Lister

Illustrationen til venstre viser eksempler på den udskrevne
version af rapporten.
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Rapporternes grafiske elementer
På alle rapporter findes tegnforklaringer, som gør rede for
betydningen af de enkelte elementer. Nedenfor forklares de
respektive elementer udførligt.
Symboler I insulinpumpe-rapporterne findes følgende
symboler:
Basalrate (visning i rapportpunktet Trend)
Gennemsnitlig totale mængde basalinsulin pr. dag
Basalrateprofil
Ændring i basalrate
Ændring i basalrate (med betegnelse, i rapportpunktet
Trend)
Midlertidig stigning af basalrate
Midlertidig reduktion af basalrate
Aktiv basalrateprofil (Oversigt)
Skift til en navngivet basalrateprofil (f.eks. “1”)
Skift fra en navngivet basalrateprofil (f.eks. “1”) til en anden
navngivet basalrateprofil (f.eks. “2”)
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Sum basalinsulin + bolusinsulin pr. dag
Standardbolus, vist i diagrammer
Hurtigbolus, vist i diagrammer

oppefra og ned
oppefra og ned

Forlænget bolus, vist i diagrammer
oppefra og ned;
søjlens bredde viser bolustilførslens varighed
Kombineret bolus, vist i diagrammer
oppefra og ned;
søjlens bredde viser varigheden for andelen af den
forlængede bolustilførsel.
Et bolusråd vises altid kombineret med ét af de fire ovenfor
beskrevne symboler for bolustypen. Disse boli er udregnet
med en bolusberegner (fra et tilsvarende blodsukkerapparat). Der vises kun bolusråd, hvis bolustilførslen er sket
uforandret.
Fyld infusionssæt
Tilbagetrækning af stempelstang (ampulskift)
Insulinpumpestart
Insulinpumpestop
Insulinpumpepause
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5.5

Insulinpumpe: Rapportens indhold
Trend
Dette rapportpunkt viser tendensen for insulindoseringen
inden for det valgte tidsområde. På den vandrette (x) akse er
angivet dag og måned, på den lodrette (y) akse de enkelte
tilførte insulinmængder.
I den nederste sektion er grafikken for basalraten tegnet ind,
i den øverste sektion er de enkelte boli tegnet ind. Tilsvarende finder du skalaen for basalraten på den venstre y-akse
(nedefra og op) og skalaen for boliene på den højre y-akse
(oppefra og ned).
Ud over den faktiske insulindosis vises ligeledes forskellige
hændelser. Hertil hører:
•

Pumpehændelser

•

Skift af basalrateprofil

•

Ændringer af basalrate

Betydningen af de forskellige symboler er beskrevet (kort)
i tegnforklaringen samt udførligt på side 112.
Ligesom i blodsukker-rapportpunkterne er arbejdsfrie dage
(weekender forhåndsindstillet) desuden markeret på den
vandrette akse med en grå bjælke.
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Dagsgraf
Dette rapportpunkt bruges (ligesom ved blodsukker) til
lettere at genkende og illustrere mønstre, der gentager sig
dagligt. I den forbindelse lægges alle data ind i et 24-timersskema. Så er det f.eks. let at identificere hyppige manuelle
ændringer af basalrate på bestemte tidspunkter, hvormed
det bliver lettere at foretage en generel tilpasning af
basalraten.
Middelværdien for basalraten vises som en fyldt, blå flade,
mens den maksimale og minimale basalrate på det pågældende tidspunkt af dagen vises som en tynd, blå linje.
Ud over basalrater og boli finder du i denne grafik også
informationer om insulinpumpestart og -stop samt om en
midlertidig reduktion eller stigning af basalraten.
Ugegraf
Også dette rapportpunkt bruges (ligesom dagsgrafen) til lettere at genkende mønstre, der gentager sig (f.eks. gentagne
ændringer af basalraten), i så fald dog afhængigt af ugedagen.
Ud over basalrater og boli finder du i denne grafik også
informationer om ændringer af basalraten og valg af
basalrateprofiler.
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Basalrater
Dette rapportpunkt viser, hvilke basalrater der var indstillet
i insulinpumpen på tidspunktet for dataoverførslen, med
henblik på en enkel sammenligning. Den i øjeblikket valgte
basalrateprofil kan genkendes på den mørkeblå, tykkere
linje, andre profiler vises i gråt.
Under grafikken vises den valgte basalrate i tabelform.
Tabelvisningen indeholder alle tidspunkter, hvor der er fastlagt en ændring af insulinmængden, samt den herunder
fastlagte insulinmængde pr. time som talværdi.
Til venstre under grafikken ses et udvalg af tilgængelige
basalrateprofiler. Klik på en profil for at aktivere den i grafikog tabelvisningen. Grafikken for denne profil vises da i blåt,
tabellen viser de tilhørende talværdier.

i
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Dette rapportpunkt vises kun, hvis der i det valgte
tidsområde er overført data fra pumpen. Dato for
overførslen (på hvilket tidspunkt profilerne var gældende) er angivet i overskriften (f.eks. “Dato for
aflæsning af insulinpumpe: 30.04.2015“). Hvis der ikke
blev overført data fra pumpen i det valgte tidsrum,
vises dette rapportpunkt ikke.
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Basalrate – Bolus
Rapportpunktet i tabelform Basalrate – Bolus viser den
(absolutte og relative) hyppighed, hvormed f.eks. en bestemt
basalrateprofil eller en bestemt bolustype er anvendt.
Basalrate
Her kan man f.eks. se, hvor ofte basalraten for en bestemt
basalrateprofil midlertidigt er blevet forhøjet eller reduceret,
og hvor længe (procentuelt) denne ændrede tilstand har
varet. Hyppige ændringer og/eller lange funktionstider med
manuelt ændrede basalrater kunne tale for en generel
tilpasning.
Antallet af omprogrammeringer af hver enkel basalrate vises
i den sidste kolonne. For fuldstændighedens skyld er de
tidspunkter, hvor insulinpumpen har været i tilstand STOP,
også taget med i tabellen Basalrate.
Bolus
Denne tabel viser både, hvor (relativt) hyppigt bestemte
bolustyper er anvendt, og disses gennemsnitlige daglige
antal. Antal boli, som tilføres ved hjælp af et bolusråd, vises
med anden farve (orange).
Gennemsnit pr. dag
Her findes basal- og bolusinsulin samt disses procentuelle
andel af den totale mængde.
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Oversigt
Rapportpunktet Oversigt indeholder generelle og statistiske
informationer om de importerede værdier. Her finder du
følgende informationer:
Tidsområde
•

Et tidsområde i rapporten, hvor der tages hensyn
til start- og slutdatoerne.

Enhed
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•

Insulinpumpe (symbol): Viser den benyttede
insulinpumpe.

•

Serienummer: Insulinpumpens serienummer.

•

Sidste overførsel: Dato og tidspunkt for den sidste
dataoverførsel, hvis aktuelt, inklusive forskellen
mellem enhedens tidsindstilling og computerens tidsindstilling (såfremt den er større end 5 minutter).

•

Pumpetimer: Resterende funktionstid for denne
insulinpumpe (Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe: Denne indstilling er landespecifik og vises
måske ikke på din pumpe).

•

Valg af basalrateprofil: Den hyppighed (pr. uge),
hvormed insulinpumpen er stillet om på en anden
basalrateprofil.

•

Indstilling af dato og klokkeslæt: Så tit er tids- og
datoinformationerne blevet genindstillet (f.eks. på
grund af sommertid, transkontinentalflyvninger osv.).
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Basalrateprofiler
Tabellen indeholder den procentuelle andel af bestemte
basalrateprofiler (samt tidspunkter, hvor insulinpumpen har
været i tilstand STOP). Den i øjeblikket aktive basalrateprofil
er markeret med et flueben
.

Yderligere oplysninger
Disse informationer indeholder fejl- og advarselsmeddelelser
(og disses antal), som er gemt i insulinpumpen.
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Lister
I rapportpunktet Lister er der tre visningsmuligheder:
: Visning af bolustilførsler i tabelform.

•

Bolus

•

Basalrate

: Visning af basalrate i tabelform.

•

Hændelser

: Visning af hændelser i tabelform.

De tre informationsgrupper Bolus, Basalrate og Hændelser
vises også i listeform (på tre separate faneblade). Om disse
tabeller skal sorteres i stigende eller faldende orden, kan
ændres ved at klikke på tabellens overskrift (f.eks. Dag,
Dato). I disse lister finder du en udførlig dokumentation af
hver eneste hændelse, der er gemt i insulinpumpen, inklusive
dato og tidspunkt. Boli, som er tilført ved hjælp af et bolusråd, er markeret med det tilsvarende symbol .
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5.6

Blodsukker og insulinpumpe: Kombineret rapport
Hvis du analyserer data fra et blodsukkerapparat sammen
med data fra en insulinpumpe, kan kombinerede rapportpunkter af de samtidigt indsamlede informationer give
gavnlige oplysninger, hvad angår behandlingsindikationer.
Ud over de enkelte blodsukker- og insulinpumperapporter er
en kombineret rapport derfor også tilgængelig.

i

Hvis du ønsker at analysere data fra flere enheder
samtidig, skal enhederne være tilpasset hinanden,
dvs. at dato- og tidsindstillingerne på samtlige enheder skal være ens. I modsat fald fortolkes rækkefølgen af de gemte hændelser muligvis forkert.
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Rapporttyper
Accu-Chek Smart Pix software udarbejder en- eller flersidede rapporter over et defineret tidsområde (f.eks. de sidste
2 eller 4 uger). Den kombinerede rapports tidsområde svarer
til det tidsområde, der er defineret for blodsukker- eller
insulinpumperapporterne. Blodsukkerværdier bliver altid vist
i præsentationsformen Detaljeret visning, uanset hvilken
indstilling der er valgt for den isolerede blodsukkerapport.
Følgende rapportpunkter kan altid indgå i en kombineret
rapport:
[1]

Trend

[2]

Dagsgraf

[3]

Ugegraf

[4]

Oversigt

Illustrationen til venstre viser eksempler på den udskrevne
version af rapporten.
Rapporternes grafiske elementer
På alle rapporter findes tegnforklaringer, som gør rede for
betydningen af de enkelte elementer. For detaljerede forklaringer af de forskellige elementer henvises til de tidligere
beskrivelser af blodsukker- og insulinpumperapporterne på
side 80 og side 112.
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Trend
Dette rapportpunkt viser tendensen for måleresultaterne
og insulinpumpedataene inden for det valgte tidsområde.
På x-aksen er angivet dag og måned, på y-aksen til venstre
kan du aflæse blodsukkerværdierne. Derudover tegnes
bolusinsulinmængder (oppefra og ned) og hhv. basalrate
eller kulhydrater (nedefra og op) også ind i diagrammet.
De tilhørende værdier kan du aflæse i den højre y-akse.
Nedefra og op (kan vælges i tegnforklaringen):
•

blå = Basalrate eller

•

brun = Kulhydrater

Oppefra og ned:
•

rød = Bolus

Denne oversigt viser ikke pumpehændelser. Disse informationer findes efter behov i de enkelte rapporter.
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Dagsgraf
Som for de enkelte rapporter gør denne visning det lettere at
identificere mønstre, der gentages dagligt. Også her er samtlige data placeret i et 24-timers-skema, hvilket gør det lettere
at se sammenhængen mellem insulindoser (bolus og basal)
og målte blodsukkerværdier i relation til tidspunktet på
dagen. Alle informationer påføres i henhold til tidspunktet for
målingen på det pågældende tidspunkt på dagen.
De elementer og indstillingsmuligheder, der er anvendt
i visningen, svarer til punkterne i rapportpunktet Trend.

Ugegraf
Også dette rapportpunkt bruges til lettere at genkende
mønstre, der gentager sig, denne gang dog afhængig af ugedagen. Alle diagrammets informationer er angivet i henhold
til tidspunktet for målingen og den pågældende ugedag.
De elementer og indstillingsmuligheder, der er anvendt
i visningen, svarer til punkterne i rapportpunktet Trend.
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Oversigt
Rapportpunktet Oversigt indeholder generelle og statistiske
informationer om de analyserede værdier inden for det valgte
tidsområde. Her finder du følgende informationer:
Tidsområde
•

Et tidsområde i rapporten, hvor der tages hensyn
til start- og slutdatoerne.

Enhed
•

Enhedens navn

•

Serienummer: Blodsukkerapparatets eller
insulinpumpens serienummer.

•

Sidste overførsel: Dato og tidspunkt for den sidste
dataoverførsel, hvis aktuelt, inklusive forskellen
mellem enhedens tidsindstilling og computerens
tidsindstilling (såfremt den er større end 5 minutter).

•

Enhed (symbol): Viser den enhed, der har været
anvendt inden for det valgte tidsområde.

Hvis du har anvendt flere blodsukkerapparater inden for det
valgte tidsområde, bliver denne information gentaget for
hvert enkelt blodsukkerapparat.
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Rapport
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•

Antal målinger: Antal analyserede blodsukkerresultater inden for det valgte tidsrum.

•

Hyppighed af BS-måling: Gennemsnitligt antal
blodsukkermålinger pr. dag for alle dage inden for
det analyserede tidsområde. Yderligere vises (i parentes) værdien udelukkende for de dage, hvor der
blev målt mindst én gang.

•

Middelværdi for blodsukker: Gennemsnittet af alle
målte værdier.

•

Standardafvigelse (SD): Standardafvigelsen eller
spredningen af de analyserede måleresultater.

•

Højeste værdi/Laveste værdi: Højeste og laveste
blodsukkerværdi, der er målt inden for det valgte
tidsområde.

•

Målområde: Det målområde der er anvendt til
analysen.

•

Over/inden for/under målområdet: Andelen af
måleresultater over, inden for eller under målområdet
(i procent).

•

Hypo-/hyper-grænse: Blodsukkerværdier under
hypo-grænsen markeres som hypoglykæmi, værdier,
der ligger over hyper-grænsen, som hyperglykæmi.

•

Hypoglykæmier: Antal hypoglykæmier.
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•

Middelværdi for BS før måltider: Middelværdi for
blodsukker før måltider (såfremt den findes).

•

Måltidsstigning: Middelforskellen mellem blodsukkerværdierne før og efter et måltid.

•

HBGI / LBGI: Disse værdier står for hyppigheden og
den deraf følgende risiko for for høje eller for lave
blodsukkerværdier (se noten i litteraturlisten på
side 148). Værdierne skal være så lave som muligt..

•

HI / LO / kontrolresultater: Antal måleresultater
over (HI) og under (LO) måleområdet og antal
målinger med kontrolvæske.

Yderligere oplysninger
Disse informationer vises kun ved behov:
•

Resultater uden dato/klokkeslæt: Antal måleresultater, der er gemt uden oplysninger om dato
og klokkeslæt.

•

Værdier med advarsler: Antal måleresultater, der
er gemt med temperaturadvarsel, oplysning om
overskredet udløbsdato osv.
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Rapport
•

Total mængde bolusinsulin: Antal enkelte bolustilførsler, opført separat i henhold til bolustype.

•

Maksimal/gennemsnitlig/minimal dosis: Højeste
og laveste tilført enkelt insulindosis inden for det
valgte tidsrum og gennemsnittet af samtlige tilførte
insulinmængder.

•

Bolus-hyppighed: Den gennemsnitlige hyppighed
for insulindoserne pr. dag (sammenlagt uden at tage
højde for bolustype).

•

Ændringer i basalrate: Antallet af manuelle stigninger og reduktioner af basalraten, såvel som antallet af
ændringer i og skift af basalrateprofil.

Yderligere oplysninger
Disse informationer vises kun ved behov:
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•

Resultater uden dato/klokkeslæt: Antal måleresultater, der er gemt uden oplysninger om dato
og klokkeslæt.

•

Værdier med advarsler: Antal måleresultater, der
er gemt med temperaturadvarsel, oplysning om
overskredet udløbsdato osv.
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5.7

Logbøger
I rapportpunktet Logbøger er der tre visningsmuligheder:
•

Liste
: Kronologisk opbyggede tabeller med alle
eksisterende informationer.

•

Logbog
: Kronologisk opbygget tabel med en
spalteopdeling efter tidsblokke, og denne igen underopdelt i spalter før/efter måltid.

•

Dagsstatistik
: Kronologisk opbygget tabel med
en spalteopdeling efter blodsukker, kulhydrater og
insulin. For hver dag indføres de tilhørende statistiske
værdier (middelværdier, antal osv.).
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Liste (dagbog)
Med begrebet “dagbog” beskrives de personrelaterede
gemte data, som primært er blevet indlæst i forbindelse med
importen fra enhederne. Disse data er råmaterialet, som
rapporterne udarbejdes ud fra. Disse data kan ses og redigeres som en rapport i analyseoversigten eller som Liste
i tabelform.
Når du åbner en gemt dagbog, oprettes og vises den tilhørende rapport samtidig. Såfremt du tilføjer flere poster til
dagbogen eller bearbejder eksisterende poster, gengives
disse ændringer også tilsvarende i de relevante rapportpunkter.
•

Du kan oprette et vilkårligt antal dagbøger og gemme
dem.

•

Du kan automatisk tilføje indlæste data fra enhederne
til den tilknyttede dagbog.

•

Du kan til hver enkel dagbog tilføje egne kommentarer og yderligere oplysninger.

Enhver dagbog, som er tilknyttet en patient, gemmes automatisk, når du forlader siden med dagbøgerne eller afslutter
Accu-Chek Smart Pix software. Efter importen slettes imidlertid dagbøger, som ikke er blevet gemt, eller som ikke kan
knyttes til en patient.
Beskrivelser om oprettelse, åbning og administration af dagbøger findes i kapitel 4. De følgende beskrivelser forklarer
funktionerne og bearbejdningsmulighederne for en åbnet
dagbog.
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Listens indhold
Dagbogen vises som en sorteret liste i tabelform, indeholdende blodsukkerresultater, insulinpumpedata og yderligere
oplysninger. Tabellen med værdier (sorteret efter dato og
tidsblokke) oprettes i overensstemmelse med blodsukkerresultaternes og pumpedataenes oplysninger om datoen og
tidspunktet. Om denne tabel skal sorteres i stigende eller
faldende orden, kan ændres ved at klikke på tabellens overskrift Dato. I denne tabel vises altid alle forekommende data,
uafhængig af indstillinger for tidsområde.
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Tilpasse listevisning
Du har følgende valgmuligheder, hvis du ønsker at tilpasse
tabellen efter dine personlige ønsker:
Skjule ikke nødvendige kolonner
•

Klik med højre musetaste på tabellens overskrift for
at åbne genvejsmenuen.

•

Alle aktuelt viste (aktiverede) kolonner er forsynet
med et flueben. Klik på kolonnens navn, som du
ønsker at skjule.

•

Fluebenet foran dette navn fjernes. Kolonnen er
nu skjult.

Med endnu et klik på dette navn kan du få vist de skjulte
kolonner igen.

Navngive insulin
Insulin opføres med betegnelserne 1, 2, og 3 (se side 140).
I stedet for spaltebetegnelsen 1, 2, 3 kan du også indtaste
forkortelser (med op til 5 tegn, f.eks. “NPH” eller “Mix”) for
hver enkel insulintype.
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•

Klik på det pågældende tal i kolonnens overskrift.

•

Indtast det ønskede navn (op til 5 tegn).

•

Klik på knappen OK
lukke dialogboksen.

for at gemme ændringerne og
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Bearbejde listeposter

i

“Listepost” betegner en fuldstændig tabelrække,
som er inddelt i flere informationsområder (f.eks.
Blodsukker eller Kommentarer). Hver enkel listepost
viser som et minimum dato og klokkeslæt.

Til bearbejdning af en listepost har du følgende muligheder:
Du kan:
•

supplere eksisterende listeposter med yderligere
oplysninger.

•

tilføje nye listeposter manuelt og hertil også angive
måleresultater manuelt. Manuelt indtastede måleresultater kan også ændres efterfølgende.

•

markere eksisterende dataposer som ugyldige
(f.eks. forkerte målinger) for at udelukke disse fra
rapporterne.

Du kan ikke:
•

ændre indlæste dato- eller tidsinformationer og
måleresultater fra blodsukkerapparaterne.

•

ændre indlæste poster fra insulinpumperne eller
markere dem som deaktiverede.

Hver enkel åbnet dagbog gemmes automatisk, så snart du
lukker for den.
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Tilføje eller deaktivere listeposter
Hver enkel listepost i listen har på højre side en eller to små
knapper med følgende funktioner:
tilføjes en række over den aktuelle

•

Med knappen
række.

•

Med knappen
kan du deaktivere den markerede
post (f.eks. for at udelukke forkerte målinger fra rapporterne og oversigterne). Denne knap vises kun ved
deaktiverede poster.

For at tilføje en listepost:
•

Dobbeltklik på knappen
i den række, over hvilken
du ønsker at oprette en ny listepost.

•

Indstil den ønskede dato og det ønskede tidspunkt for
denne listepost vha. pileknapperne.

Hvis indstillingerne for dato og klokkeslæt ikke stemmer
overens med den nuværende position for listeposten, flyttes
rækken automatisk til den rigtige position.
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For at deaktivere en listepost:
•

Dobbeltklik på knappen
i den række, som du
ønsker at deaktivere. Rækken vises i gråt.

Der tages nu ikke længere hensyn til denne listepost,
når rapporterne og oversigterne udarbejdes.

For at reaktivere en deaktiveret listepost:
•

Dobbeltklik på knappen
deaktiveret tidligere.

i

i den række, som du har

Du kan også tilføje eller deaktivere listeposter vha.
genvejsmenuen. Her skal du klikke med højre
musetaste på en listepost og vælge den ønskede
kommando fra den nu viste menu.
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Værdier (blodsukker, kulhydrater, insulin) i listen
Værdierne i de pågældende kolonner vises med følgende
enheder:
•

Blodsukker
Denne enhed svarer til indstillingen for blodsukkerapparatet, hvorfra dataene blev indlæst.

•

Kulhydrater
Du kan selv indstille enheden. For at ændre den viste
enhed skal du klikke på knappen
ved siden af den
viste enhed og vælge den ønskede enhed. Den her
valgte enhed benyttes også i rapporten.

•

Insulin
Enheden er altid U.

Følgende begrænsninger gælder, når der indtastes værdier:
•

For listeposter, der er indlæst fra insulinpumper,
kan du kun indtaste kulhydrater og kommentarer,
ikke blodsukkerværdier eller insulinværdier.

•

Du kan ikke ændre indlæste blodsukkerværdier,
men du kan markere dem med hændelser.

•

Du kan kun indtaste blodsukkerværdier i manuelt
oprettede listeposter.

i
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De symboler, der anvendes ved listeposterne for at
give information om insulinpumpen, svarer til de symboler, som er beskrevet i insulinpumperapporterne.
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Indtaste og bearbejde blodsukkerværdier
For at indtaste en blodsukkerværdi manuelt i en oprettet
listepost:
•

Klik med musen på den ønskede listepost i kolonnen
Blodsukker.

•

Så snart indtastningsfeltet vises markeret, kan du
angive værdien.

•

Afslut indtastningen af værdien vha. Enter-tasten.

Så snart du har afsluttet indtastningen af værdierne,
markeres posten med symbolet
som manuelt indtastet
listepost.
For at ændre eller slette en manuelt indtastet
blodsukkerværdi:
•

Dobbeltklik på den værdi, som du ønsker at ændre
eller slette. Indsætningspunktet blinker nu i dette
redigeringsfelt.

•

Slet eller ændr værdien, og tryk derefter på
Enter-tasten.
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For at markere en blodsukkerværdi med en hændelse:
•

Klik i området til højre for blodsukkerværdien ud for
den ønskede post.

•

Vælg nu fra den viste menu den ønskede hændelse,
idet du klikker én gang herpå.

Den valgte hændelse vises nu som symbol til højre for blodsukkerværdien. Du kan markere en blodsukkerværdi på
denne måde med op til seks hændelser.
For at slette en hændelse (symbol):
•

Klik i området til højre for blodsukkerværdien ud for
den ønskede post.

•

I den nu viste menu vises symbolerne for de hændelser, der allerede er blevet tildelt, med en fremhævet
ramme. Klik én gang på det indrammede symbol,
som du ønsker at slette.

Det pågældende symbol fjernes nu fra denne post.
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Indtaste og bearbejde kulhydrater
For at indtaste en kulhydratværdi i en manuelt oprettet listepost, eller som er blevet indlæst fra et blodsukkerapparat/en
insulinpumpe:
•

Klik på den ønskede række i kolonnen
Kulhydrater
.

•

Så snart indtastningsfeltet vises markeret, kan du
angive værdien.

•

Afslut indtastningen af værdien vha. Enter-tasten.

For at ændre eller slette en manuelt indtastet kulhydratværdi:
•

Dobbeltklik på den værdi, som du ønsker at ændre
eller slette. Indsætningspunktet blinker nu i dette
redigeringsfelt.

•

Slet eller ændr værdien, og tryk derefter på
Enter-tasten.
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Indtaste og bearbejde insulindoser
Insulintyperne 1, 2 og 3 er sorteret i listen som følger:
Hvis du anvender en insulinpumpe, opføres pumpeinsulinet
automatisk som Insulin 1.
Hvis du ikke anvender nogen insulinpumpe, kan du f.eks.
tilknytte Insulin 1 til den af dig anvendte korttidsvirkende
insulin, Insulin 2 til den langtidsvirkende insulin, og Insulin 3
til blandingsinsulinen.
For at indtaste en insulindosis i en manuelt oprettet listepost,
eller som er blevet indlæst fra et blodsukkerapparat:
•

Klik på den ønskede listepost i kolonnen Insulin 1, 2
eller 3 (evt. er disse kolonner allerede blevet navngivet
af dig).

•

Så snart indtastningsfeltet vises markeret, kan du
angive værdien.

•

Afslut indtastningen af værdien vha. Enter-tasten.

For at ændre eller slette en manuelt indtastet insulindosis:
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•

Dobbeltklik på den værdi, som du ønsker at ændre
eller slette. Indsætningspunktet blinker nu i dette
redigeringsfelt.

•

Slet eller ændr værdien, og tryk derefter på
Enter-tasten.
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Tilføje, bearbejde eller slette kommentarer
For at tilføje en kommentar til en listepost:
•

Klik i kolonnen Kommentarer på den listepost, hvortil
du ønsker at tilføje kommentaren.

•

Så snart kommentarfeltet vises markeret, kan du indtaste den ønskede tekst. Alle indtastede kommentarer
gemmes i en liste, som vises automatisk, når du indtaster den næste kommentar. Listen viser alle kommentarer, som starter med det samme bogstav som den
nye kommentar. Klik blot på den kommentar, som
vises i listen, hvis du ønsker at indsætte den igen.

•

Du kan indtaste maksimalt 30 tegn pr. kommentar.
Afslut indtastningen af teksten med Enter-tasten.

Når der læses data fra en insulinpumpe, opstår der
automatisk visse gemte pumperesultater som indførsler
i kommentarspalten.
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For at ændre en eksisterende kommentar:
•

Dobbeltklik på den kommentar, som du ønsker at
ændre. Indsætningspunktet blinker nu i dette tekstfelt.

•

Ændr teksten som ønsket.

•

Afslut indtastningen af teksten med Enter-tasten.

For at slette en eksisterende kommentar:
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•

Dobbeltklik på den kommentar, som du ønsker at
slette. Indsætningspunktet blinker nu i dette tekstfelt.

•

Slet teksten.

•

Tryk efter sletningen af teksten på Enter-tasten.
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Logbog
I logbogen oprettes en oversigt over blodsukkerresultater,
kulhydrater og insulindoser i tabelform. Tabellen med værdier (lodret sorteret efter dato og vandret inddelt i tidsblokke)
er opbygget på basis af blodsukkerresultaternes oplysninger
om datoen og tidspunktet svarende til måltidsmarkeringen.
En eksisterende måltidsmarkering medfører i hvert tilfælde
sortering af den tilsvarende kolonne (før/efter måltid), selv
om de tilhørende tidsinformationer eventuelt afviger herfra.
De tidsblokke, hvor der ligger måltider, er igen underopdelt
i områder før og efter måltidet. Foreligger resultaterne uden
angivelse af dato og tidspunkt, vises disse ikke i logbogen.
Du kan imidlertid finde disse værdier i rapportpunktet Liste.
I tegnforklaringen findes der afkrydsningsfelter, som du
kan bruge til at gråtone bestemte værdier (umarkeret eller
markeret som før/efter måltid).
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Du kan angive udførlige informationer for hver indførsel:
•

Bevæg musen hen over en indførsel, som du ønsker
yderligere oplysninger om.

Efter et kort øjeblik fremkommer et værktøjstip (hjælpetekst),
der viser dig de detaljer, som hører til denne post:
•

For blodsukker: Dato, tid, måleresultat, markering
(før/efter måltid, såfremt de eksisterer), kommentar.

•

For insulin: Dato, tid, insulindosis, kommentar.

•

For kulhydrat: Dato, tid, mængde, kommentar.

Hvis der findes indførsler, hvortil der foreligger ekstra informationer (f.eks. mærket med hændelsen Brugerdefineret),
vil disse blive vist med en grå trekant i øverste højre hjørne.
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Dagsstatistik
Dagsstatistik er en kronologisk opbygget tabel med en
spalteopdeling efter blodsukker, kulhydrater og insulin.
For hver dag indføres de tilhørende statistiske værdier
(middelværdier, antal osv.).
Området Blodsukker
•

Antal: Antal analyserede blodsukkerværdier på den
pågældende dag.

•

Middelværdi for BS: Gennemsnittet af alle målte
værdier den pågældende dag.

•

SD: Standardafvigelsen eller spredningen af de
analyserede måleresultater.

•

Hypo’er: Antal hypoglykæmier.

Området Kulhydrater
•

I alt: Mængden af kulhydrater indtaget på den
pågældende dag.

Området Insulin
•

Insulin: Samlet mængde indgivet insulin
(bolus og basal).

•

Basal: Total mængde indgivet basalinsulin.

•

Bolus: Total mængde indgivet bolusinsulin.

•

Antal boli

•

Basal/bolus: Forholdet mellem basal- og
bolusinsulin.
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5.8

Ekstern analyse af data
Du kan også anvende andre applikationer til at åbne og
analysere de data, som er indlæst fra blodsukkerapparater
og insulinpumper. Hertil fremstilles ved hver enkel dataoverførsel ud over de grafiske og tabellariske analyser ligeledes
XML-filer (separat for blodsukkerapparater og insulinpumper, inklusive de dertil hørende XSL-regneark til formateringen). Disse filer kan læses af andre egnede applikationer.
I det følgende eksempel vises importen af en XML-fil til
Microsoft Excel (fra og med version 2002).
•

Start programmet Microsoft Excel og vælg
kommandoen Fil > Åbn.

•

Navigér frem til drevet SmartPix, i filvalgdialogen, derefter i mappen MISC, for at få vist det, der er gemt dér.
Hvis der ikke vises nogen fil, skal du i givet fald først
definere filtypen “XML” i filvalg dialogen.

Når du har indlæst data både fra et blodsukkerapparat og fra
en insulinpumpe, forefindes her to XML-filer. På det første
bogstav i filnavnet kan du genkende, hvilke data er indeholdt
heri:
– Gxxxxxxx.XML: Blodsukkerværdier fra et
blodsukkerapparat
– Ixxxxxxx.XML: Data fra en insulinpumpe

•
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Vælg den ønskede fil, og klik på Åbn.
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•

Udvælg nu i følgende dialogboks valgmuligheden for
at importere XML-filen, idet det tilhørende regneark
anvendes. Ved hjælp af denne ekstra fil foregår nu
den grundlæggende bearbejdelse af dataene, og en
læsevenlig formatering opstår.

Sørg for at anvende det rigtige regneark til den valgte
XML-fil:
•

ACSPIXMT.XSL
er et regneark til data fra blodsukkerapparater;
MT=Meter (engelsk: blodsukkerapparat).

•

ACSPIXIP.XSL
er et regneark til data fra insulinpumper;
IP=Insulin Pump (engelsk: insulinpumpe).

De data fra blodsukkerapparater, som læses fra XML-filen,
vises nu i tabelform. Ud over den skematiske oplistning ses
nederst i tabellen også statistiske analyser.
Du kan nu gemme denne fil på din harddisk, enten for at
arkivere den eller til andre formål. Du kan ikke gemme
denne fil på den flytbare disk SmartPix.
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6

Forberedelse af enheder
Accu-Chek Smart Pix systemet kan aflæse og analysere data
fra følgende blodsukkerapparater:
Via USB-grænseflade:
•
•
•
•
•
•
•
•

Accu-Chek Active (Model GU, GB)
Accu-Chek Aviva Connect
Accu-Chek Guide
Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Instant
Accu-Chek Mobile (Model U1)
Accu-Chek Performa Connect
Accu-Chek Performa Insight

Via IR-grænseflade (Accu-Chek Smart Pix enhed):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accu-Chek Active (Model GG, GN, GC)
Accu-Chek Aviva
Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert
Accu-Chek Compact
Accu-Chek Integra
Accu-Chek Compact Plus
Accu-Chek Go
Accu-Chek Mobile (Model U8)
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Performa Nano
Accu-Chek Performa Combo
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Følgende er også egnet:
•

Accu-Chek Voicemate Plus stemmeenhed

Med brug af en Accu-Chek IR Key (tilbehør) kan følgende
blodsukkerapparater ligeledes benyttes til at overføre data:
•
•

Accu-Chek Comfort
Accu-Chek Sensor

Følgende insulinpumper egner sig til overførsel af data til
Accu-Chek Smart Pix systemet:
•
•
•

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo
Accu-Chek Insight

Bemærk: Ikke alle produkter kan fås i alle lande.
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Disse enheder kræver til dels forskellige forberedelser for
at overføre data til Accu-Chek Smart Pix systemet. På de
følgende sider finder du til hver enhed en beskrivelse af,
hvordan du skal gøre for at få en vellykket analyse af de
gemte data. Du finder også disse informationer i brugsanvisningerne til blodsukkerapparaterne og insulinpumperne.

i

i
i

Læg altid kun en enhed parat til dataoverførsel ad
gangen. Ellers kan samtidige kommunikationsforsøg
forstyrre overførslen. Undgå også eventuelle forstyrrelser fra infrarøde porte fra andre enheder, såsom
bærbare computere og mobiltelefoner.
Undgå direkte påvirkning fra andre lyskilder (f.eks.
sollys) ved infrarød dataoverførsel, da dette kan
forstyrre overførslen.
Hvis du ønsker at analysere data fra insulinpumper og
blodsukkerapparater samtidigt, skal enhederne være
tilpasset hinanden, dvs. at dato- og tidsindstillingerne på samtlige enheder skal være ens.
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Alle nedenfor stående beskrivelser tager udgangspunkt
i følgende betingelser ved infrarød dataoverførsel:
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•

Accu-Chek Smart Pix enheden er allerede tilsluttet
computeren.

•

Computeren er tændt, styresystemet er startet.

•

Du har klikket på Overfør data i Accu-Chek Smart Pix
softwaren eller aktiveret den automatiske import.

•

Accu-Chek Smart Pix enheden signalerer ved
langsom pulsering af lysfladen, at den er klar til
dataoverførsel.
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6.1

Accu-Chek Active blodsukkerapparat
Accu-Chek Active blodsukkerapparat (Model GG, GN, GC)
har et indbygget infrarødt interface til dataoverførsel. For at
aflæse data fra disse enheder skal du gøre følgende:
•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Tænd blodsukkerapparatet ved at holde tasten M
nede i over 3 sekunder.

•

Displayet viser “PC”, og dataoverførslen starter
automatisk.

155

Kapitel 6, Forberedelse af enheder

Accu-Chek Active blodsukkerapparatet (Model GU, GB) har
et indbygget USB-interface til dataoverførsel.

i

For direkte kommunikation mellem blodsukkerapparatet og pc’en skal Accu-Chek driveren være
installeret på pc’en (se kapitel 2.2). Når du tilslutter
blodsukkerapparatet til Accu-Chek Smart Pix enheden (Model 2), er der ikke brug for denne driver.

For at aflæse data fra disse enheder skal du gøre følgende:
•

Stik USB-kablets Micro-B-stik i blodsukkerapparatet.

•

Hvis du ikke bruger Accu-Chek Smart Pix enheden
(Model 2): Sæt USB-A-stikket i en USB-port på din
computer.

•

Blodsukkerapparatet opbygger en forbindelse til
computeren. Displayet viser blinkende “PC”.

•

Dataoverførslen starter automatisk, visningen “PC”
blinker ikke længere under overførslen.

Dataene overføres. Når dataoverførslen er afsluttet, ses
kortvarigt “End” på displayet, derefter slukkes blodsukkerapparatet automatisk. Nu kan du trække USB-kablet ud.
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6.2

Accu-Chek Aviva blodsukkerapparat
Accu-Chek Aviva Nano blodsukkerapparat
Accu-Chek Aviva og Accu-Chek Aviva Nano blodsukkerapparaterne har et indbygget infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse data fra disse enheder skal du
gøre følgende:
•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Tænd blodsukkerapparatet ved at holde tasterne
og
nede samtidig, til displayet viser to skiftevis
blinkende pile. Dataoverførslen starter automatisk.
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6.3

Accu-Chek Aviva Combo blodsukkerapparat
Accu-Chek Aviva Expert blodsukkerapparat
Accu-Chek Aviva Combo og Accu-Chek Aviva Expert blodsukkerapparaterne har et indbygget infrarødt interface til
dataoverførsel. For at aflæse data fra disse enheder skal du
gøre følgende:

10:02

2 Feb 09

Blodsukkertest
Bolusguide
Pumpe
Mine data
Indstillinger
10:00

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Vælg i hovedmenuen Mine data og tryk på

•

Vælg Dataoverførsel og tryk på

.

.

Dataene overføres nu. Når dataoverførslen er afsluttet, ses
Afsluttet på displayet i 3 sekunder. Efterfølgende slukkes
blodsukkerapparatet.

2 Feb 09

Vis data
Tilføj data
Rapporter
Dataoverførsel

i
Dataoverførsel

Menu

Overfører data
Dataoverførsel

Afsluttet
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•

Hvis du benytter Accu-Chek Aviva Combo blodsukkerapparatet sammen med en Accu-Chek Spirit Combo
insulinpumpe, skal du altid analysere data fra begge
enheder samtidigt for at opnå fyldestgørende informationer (især hvad angår bolusmængder og basalrate).
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6.4

Accu-Chek Aviva Insight diabetes manager
Accu-Chek Aviva Insight diabetes manager har et indbygget
USB-interface til dataoverførsel.

i

For direkte kommunikation mellem blodsukkerapparatet og pc’en skal Accu-Chek driveren være
installeret på pc’en (se kapitel 2.2). Når du tilslutter
blodsukkerapparatet til Accu-Chek Smart Pix enheden (Model 2), er der ikke brug for denne driver.

For at aflæse data fra Accu-Chek Aviva Insight diabetes
manager skal du gøre følgende:

9:29 am

•

Stik USB-kablets Micro-B-stik i blodsukkerapparatet.

•

Hvis du ikke bruger Accu-Chek Smart Pix enheden
(Model 2): Sæt USB-A-stikket i en USB-port på din
computer.

•

Vælg muligheden Tilslut til PC i blodsukkerapparatets
menu Kommunikation. (Dette skridt bortfalder, hvis du
har fastsat muligheden Tilslut til PC som standard
på blodsukkerapparatet.)

•

Dataoverførslen starter automatisk, og overførslen
vises løbende på displayet.

•

Når dataoverførslen er afsluttet, ses kortvarigt meddelelsen Dataoverførsel fuldført på displayet. Derefter
slukkes blodsukkerapparatet automatisk (og går på
ladefunktion). Nu kan du trække USB-kablet ud.

10 Feb 2011

Kommunikation

Apparat

Tilslut til PC

Tilslutningsindstillinger

Opsæt ny pardannelse

Tilslut til PC

Konfigurér

Oplad kun

Administrér aktuelle
pardannelser

Benyt som standard

Bolus

Kommunikation

Mine data

Flytilstand

Indstillinger

Status

Hurtige noter
Tilbage

Opretter forbindelse

OK
Forbundet
Fuldført

i

Hvis du bruger blodsukkerapparatet sammen med en
Accu-Chek Insight insulinpumpe, overføres automatisk de gemte data fra begge enheder (se side 169).

Dataoverførsel fuldført
Annullér
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6.5

Accu-Chek Compact blodsukkerapparat
Accu-Chek Integra blodsukkerapparat
Accu-Chek Compact og Accu-Chek Integra blodsukkerapparaterne har et indbygget infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse data fra disse enheder skal du gøre
følgende:
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•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Tænd blodsukkerapparatet ved at trykke samtidig på
tasterne SET og MEMO. Blodsukkerapparatet er nu
tændt og befinder sig i dataoverførselsmodus, uden
at der fremføres en ny teststrimmel.

•

Displayet viser to pile, og dataoverførslen starter
automatisk.
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6.6

Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparat
Accu-Chek Compact Plus blodsukkerapparatet har et indbygget infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse
data fra disse enheder skal du gøre følgende:
•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Tænd blodsukkerapparatet ved at trykke samtidig på
tasterne S og M. Blodsukkerapparatet er nu tændt
og befinder sig i dataoverførselsmodus, uden at der
fremføres en ny teststrimmel.

•

Displayet viser to pile, og dataoverførslen starter
automatisk.
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6.7

Accu-Chek Go blodsukkerapparat
Accu-Chek Go blodsukkerapparatet har et indbygget infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse data fra disse
enheder skal du gøre følgende:
•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Tænd blodsukkerapparatet ved at holde tasten M
nede i over 3 sekunder.

•

Displayet viser “PC”, og dataoverførslen starter
automatisk.

Hvis du har Accu-Chek Go blodsukkerapparatet i denne
version, skal du gøre følgende:
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•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Tænd blodsukkerapparatet ved at trykke samtidig
på tasterne
og .

•

Displayet viser “PC”, og dataoverførslen starter
automatisk.
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6.8

Accu-Chek Mobile blodsukkerapparat
Accu-Chek Mobile blodsukkerapparatet (Model U8) har et
indbygget infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse
data fra disse enheder skal du gøre følgende:
•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Hold tasterne
og
apparatet tændes.

•

Vent, indtil visningstesten er afsluttet, og der i menuen
vises Overfør data.

•

Vælg under Overfør data valgmuligheden Til analyse
og tryk på
.

nede, indtil blodsukker-

Forbindelsen etableres nu, og dataene overføres. Når dataoverførslen er afsluttet, ses Overførslen er gennemført på
displayet i 2 sekunder. Efterfølgende slukkes blodsukkerapparatet.
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Accu-Chek Mobile blodsukkerapparatet (Model U1) har et
indbygget USB-interface til dataoverførsel.

i

i

For direkte kommunikation mellem blodsukkerapparatet og pc’en skal Accu-Chek driveren være
installeret på pc’en (se kapitel 2.2). Når du tilslutter
blodsukkerapparatet til Accu-Chek Smart Pix enheden (Model 2), er der ikke brug for denne driver.
Accu-Chek Mobile blodsukkerapparatet har en valgbar forindstilling til forbindelse med en pc. Til direkte
analyse af data i Accu-Chek Smart Pix softwaren skal
muligheden Dataoverførsel være forindstillet.

For at aflæse data fra disse enheder skal du gøre følgende:

Dataoverførsel
Forbindelse
etableres
Dataoverførsel
Der overføres
data
Afbryd

Afbryd
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•

Stik USB-kablets Micro-B-stik i blodsukkerapparatet.

•

Hvis du ikke bruger Accu-Chek Smart Pix enheden
(Model 2): Sæt USB-A-stikket i en USB-port på din
computer.

•

Blodsukkerapparatet tændes og opbygger en forbindelse til computeren. På displayet vises meddelelser,
der informerer dig om forløbet.

Dataene overføres. Når dataoverførslen er afsluttet, slukkes
blodsukkerapparatet automatisk efter kort tid. Nu kan du
trække USB-kablet ud.
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6.9

Accu-Chek Performa blodsukkerapparat
Accu-Chek Performa Nano blodsukkerapparat
Accu-Chek Performa og Accu-Chek Performa Nano blodsukkerapparaterne har et indbygget infrarødt interface til
dataoverførsel. For at aflæse data fra disse enheder skal du
gøre følgende:
•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Tænd blodsukkerapparatet ved at holde tasterne
og
nede samtidig, til displayet viser to skiftevis
blinkende pile. Dataoverførslen starter automatisk.
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6.10 Accu-Chek Performa Combo blodsukkerapparat
Accu-Chek Performa Combo blodsukkerapparaterne har et
indbygget infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse
data fra disse enheder skal du gøre følgende:

10:02

2 Feb 09

Blodsukkertest
Bolusguide
Pumpe
Mine data
Indstillinger
10:00

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Vælg i hovedmenuen Mine data og tryk på

•

Vælg Dataoverførsel og tryk på

.

.

Dataene overføres nu. Når dataoverførslen er afsluttet, ses
Afsluttet på displayet i 3 sekunder. Efterfølgende slukkes
blodsukkerapparatet.

2 Feb 09

Vis data
Tilføj data
Rapporter
Dataoverførsel

i
Dataoverførsel

Menu

Overfører data
Dataoverførsel

Afsluttet
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•

Hvis du benytter Accu-Chek Performa Combo blodsukkerapparatet sammen med en Accu-Chek Spirit
Combo insulinpumpe, skal du altid analysere data fra
begge enheder samtidigt for at opnå fyldestgørende
informationer (især hvad angår bolusmængder og
basalrate).
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6.11 Accu-Chek Performa Insight diabetes manager
Accu-Chek Performa Insight diabetes manager har et
indbygget USB-interface til dataoverførsel.

i

For direkte kommunikation mellem blodsukkerapparatet og pc’en skal Accu-Chek driveren være
installeret på pc’en (se kapitel 2.2). Når du tilslutter
blodsukkerapparatet til Accu-Chek Smart Pix enheden (Model 2), er der ikke brug for denne driver.

For at aflæse data fra Accu-Chek Performa Insight diabetes
manager skal du gøre følgende:

9:29 am

•

Stik USB-kablets Micro-B-stik i blodsukkerapparatet.

•

Hvis du ikke bruger Accu-Chek Smart Pix enheden
(Model 2): Sæt USB-A-stikket i en USB-port på din
computer.

•

Vælg muligheden Tilslut til PC i blodsukkerapparatets
menu Kommunikation. (Dette skridt bortfalder, hvis du
har fastsat muligheden Tilslut til PC som standard
på blodsukkerapparatet.)

•

Dataoverførslen starter automatisk, og overførslen
vises løbende på displayet.

•

Når dataoverførslen er afsluttet, ses kortvarigt meddelelsen Dataoverførsel fuldført på displayet. Derefter
slukkes blodsukkerapparatet automatisk (og går på
ladefunktion). Nu kan du trække USB-kablet ud.

10 Feb 2011

Kommunikation

Apparat

Tilslut til PC

Tilslutningsindstillinger

Opsæt ny pardannelse

Tilslut til PC

Konfigurér

Oplad kun

Administrér aktuelle
pardannelser

Benyt som standard

Bolus

Kommunikation

Mine data

Flytilstand

Indstillinger

Status

Hurtige noter
Tilbage

Opretter forbindelse

OK
Forbundet
Fuldført

i

Hvis du bruger blodsukkerapparatet sammen med en
Accu-Chek Insight insulinpumpe, overføres automatisk de gemte data fra begge enheder (se side 169).

Dataoverførsel fuldført
Annullér
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6.12 Accu-Chek Voicemate Plus stemmeenhed
Accu-Chek Voicemate Plus stemmeenheden har et indbygget infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse data
fra disse enheder skal du gøre følgende:
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•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.
På Accu-Chek Voicemate Plus stemmeenheden er
den infrarøde port placeret på enhedens højre side
ved det numeriske tastatur.

•

Tænd for stemmeenheden, tryk én gang på tasten 0
og to gange på tasten 3 (menu Dataoverførsel, overfør
data til PC via IR).

•

Dataoverførslen starter automatisk.
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6.13 Accu-Chek Insight insulinpumpe
Kommunikationen med en Accu-Chek Insight insulinpumpe
sker udelukkende via Accu-Chek Aviva Insight diabetes
manager eller Accu-Chek Performa Insight diabetes manager. Bluetooth-forbindelsen i disse enheder der anvendes
sammen, indstilles normalt allerede ved ibrugtagningen af
dem. Ingen yderligere forberedelser af insulinpumpen er
nødvendige for overførsel af data.
Insulinpumpens data gemmes løbende i blodsukkerapparatet og overføres automatisk til pc’en (sammen med blodsukkerapparatets data). Insulinpumpen skal befinde sig
i nærheden af blodsukkerapparatet under overførslen, for
at yderligere oplysninger (indstillinger) kan overføres.
Hvis kun blodsukkerapparatet er til rådighed, overføres også
de data fra insulinpumpen, der er gemt i det. Hvis blodsukkerapparat og insulinpumpe er til rådighed, vil både data
som indstillinger for insulinpumpen (f.eks. programmeret
basalrateprofil) blive overført.
For at aflæse data fra Accu-Chek Insight Insulinpumpe skal
du gøre følgende:
•

Hvis du også vil overføre indstillingerne, skal du kontrollere, at insulinpumpen befinder sig i nærheden af
blodsukkerapparatet (f.eks. i bæltet).

•

Gennemfør dataoverførslen fra blodsukkerapparatet
som beskrevet på side 159 eller side 167.
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6.14 Accu-Chek Spirit insulinpumpe
Accu-Chek Spirit insulinpumpen har et indbygget infrarødt
interface til dataoverførsel. For at aflæse data fra disse
enheder skal du gøre følgende:

15:29

26.05

KOMMUNIKATION

DATAOVERFØRSEL

•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Sørg for, at insulinpumpen er i tilstand STOP.

•

Tryk flere gange på tasten
KOMMUNIKATION vises.

•

Bekræft valget med tasten
. Det indbyggede infrarøde interface er nu aktivt, og dataoverførslen starter
automatisk.

, til funktionen

Når dataoverførslen er afsluttet, og rapporten vises
på skærmen:
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•

Tryk på tasten

for at afslutte dataoverførslen.

•

Tag insulinpumpen i brug igen (tilstand RUN) for ikke
at afbryde insulintilførslen via basalraten længere end
nødvendigt.
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6.15 Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpe
Accu-Chek Spirit Combo insulinpumpen har et indbygget
infrarødt interface til dataoverførsel. For at aflæse data fra
disse enheder skal du gøre følgende:

10:59AM

05/26

DATA
OVERFØRSEL

DATAOVERFØRSEL
FOR ATT STARTE
DATAOVERFØRSEL
FOR AT STOPPE

•

Læg enheden i en afstand på maksimalt 10 cm fra
Accu-Chek Smart Pix enhedens infrarøde vindue.
De to infrarøde vinduer skal vende mod hinanden.

•

Sørg for, at insulinpumpen er i tilstand STOP.

•

Tryk flere gange på tasten
DATAOVERFØRSEL vises.

, til funktionen

•

Bekræft valget med tasten

.

•

Tryk igen på tasten
for at starte dataoverførslen.
Det indbyggede infrarøde interface er nu aktivt, og
dataoverførslen starter automatisk.

Når dataoverførslen er afsluttet, og rapporten vises
på skærmen:
•

Tryk på tasten

for at afslutte dataoverførslen.

•

Tag insulinpumpen i brug igen (tilstand RUN) for ikke
at afbryde insulintilførslen via basalraten længere end
nødvendigt.
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6.16 Vigtige informationer i forbindelse med tidsindstilling i Accu-Chek insulinpumperne
Ønsker du at ændre tidsindstillingen på din Accu-Chek
insulinpumpe, skal du overholde følgende anvisninger:

i

Du må ikke stille på tiden i din Accu-Chek insulinpumpe, hvis du har programmeret tidsrelaterede
ændringer af insulintilførslen (f.eks. en midlertidig
basalrate, en forlænget bolus eller en kombineret
bolus), og når denne ændring stadig er gyldig (dvs.
hvis det programmerede tidsrum ikke er udløbet).

Accu-Chek Smart Pix systemet kan i så tilfælde eventuelt
ikke analysere de gemte data fra insulinpumpen. Foretag
derfor kun ændringer af insulinpumpens tidsindstilling,
hvis denne er i driftstilstanden STOP.
Hvis du ønsker at stille Accu-Chek insulinpumpens indstillede tid tilbage (f.eks. når sommertiden ophører eller på
grund af en tidszoneændring ved rejser mod vest), og du
ønsker at analysere de forhåndenværende data med
Accu-Chek Smart Pix systemet:
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i

Aflæs de forhåndenværende data i Accu-Chek insulinpumpen, før du ændrer tiden. Ved næste aflæsning
analyserer Accu-Chek Smart Pix systemet kun de
insulinpumpedata, som er blevet gemt, efter at tiden
er blevet stillet tilbage for omstillingsdagen (dvs.
fra kl. 0.00).

Hvis du anvender din insulinpumpe sammen med et blodsukkerapparat, og dataene fra begge enheder analyseres
med Accu-Chek Smart Pix systemet, skal du gennemføre
tidsændringen samtidigt, og altid for alle enheder. På
denne måde sikres det, at de viste oplysninger i rapporterne
indordnes under de rigtige tidspunkter. Kombinerede
rapporter fremstilles principielt kun for de enheder, hvor
dato- og tidsindstillingen er identiske.
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7

Fejlvisninger og problemløsninger
Nogle gange kan der opstå situationer, hvor en rapport ikke
oprettes eller udskrives, eller der dukker andre problemer op.
Nedenfor vil vi give dig nogle løsninger til de fleste tænkelige
situationer. Finder du ikke den ønskede løsning her, bedes
du henvende dig til din kundeservice (adressen ses i
kapitel 10).
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7.1

Fejl uden fejlvisninger
Accu-Chek Smart Pix systemet vises ikke som drev på pc’en:
•

Kontroller, om din pc og dit styresystem opfylder
systemkravene for Accu-Chek Smart Pix systemet
(se side 2).

•

Kontroller, at USB-stikket sidder korrekt i den
tilsvarende bøsning på pc’en.

•

Hvis Accu-Chek Smart Pix systemet stadig ikke
genkendes som drev, skal du tilslutte enheden til en
anden USB-bøsning på din pc (evt. kan du benytte
en USB-hub eller vælge mellem USB-bøsninger på
for- og bagsiden af pc’en).

Hvis Accu-Chek Smart Pix systemet slet ikke afgiver nogen
lyssignaler, og ingen af de ovenfor nævnte kontroller giver
resultat, kan du evt. teste enheden på en anden pc. Hvis den
stadig ikke fungerer, er enheden sandsynligvis defekt. Dette
gælder også, hvis der kommer fejlvisninger (blinkende central lysflade), som ikke har noget med dataoverførsler at gøre.
Henvend dig til din kundeservice (adressen ses i kapitel 10).

176

Kapitel 7, Fejlvisninger og problemløsninger

7.2

Fejlvisninger på enheden
Accu-Chek Smart Pix systemet signalerer mulige fejl (f.eks.
under dataoverførslen) ved, at lysfladen 6 blinker hurtigt.
6

Hvis der opstår en sådan fejl, findes der følgende
løsningsmuligheder:
•

Klik i Accu-Chek Smart Pix softwarens brugerflade på
knappen Overfør data. Nu bør den centrale lysflade
igen indikere med langsomme blink, at der søges
aktivt efter enheder, og at enheden er klar til overførsel af data.

•

Hvis fejlvisningen fortsætter, kan du trække stikket til
Accu-Chek Smart Pix systemet ud og sætte det i igen.
En mulig Microsoft Windows-fejlmeddelelse vedrørende fjernelse af datamediet har ingen videre
konsekvenser.
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Gentag derefter dataoverførslen.
Hvis denne fejlvisning kommer igen, skal du kontrollere
følgende punkter:
•

Er blodsukkerapparatet forberedt korrekt til dataoverførslen? Du finder informationer om dette i kapitel 6.

•

Er den optiske kontakt (infrarød port) blokeret?
Passer afstanden (for langt væk)?

•

Forstyrrer stærkt lys fra andre kilder (sollys, en anden
infrarød port, lysstofrør eller energisparepærer)?

•

Er USB-kablet korrekt sluttet til på undersiden af
enheden?

Ved fejlmeddelelser i forbindelse med dataoverførsler er det
ikke Accu-Chek Smart Pix systemet, der er defekt, men overførslen mellem enhederne, der er fejlbehæftet. Dette kan
i det enkelte tilfælde også skyldes blodsukkerapparatet eller
insulinpumpen.
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8

Appendiks

8.1

Rengøring af enheden
Rengør Accu-Chek Smart Pix enheden med stikket trukket
ud. Brug hertil klude let fugtet med rengøringsmiddel, og pas
på, at der ikke kommer væske ind i enhedens indre.
Klinikpersonale: Overhold de retningslinjer for beskyttelse
mod infektioner, der gælder hos jer.

8.2

Bortskaffelse af enheden
Under udførelsen af blodsukkermålinger kan produktet
komme i kontakt med blod. Brugte produkter kan derfor
udgøre en infektionsrisiko. Brugte produkter bør bortskaffes
i henhold til gældende bestemmelser i dit land. Du kan få
oplysning om korrekt bortskaffelse hos din kommune.
Produkterne er ikke underlagt det europæiske direktiv
2012/19/EU (direktiv om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE)).

8.3

Rengøring af USB-stikket
Rengør USB-stikket med stikket trukket ud. Brug hertil klude
let fugtet med rengøringsmiddel, og pas på, at der ikke
kommer væske ind i kabinettets indre.

8.4

Bortskaffelse af USB-stikket
USB-stikket er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU
(direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, WEEE).
Må ikke bortskaffes sammen med husaffaldet. Bortskaf
USB-stikket miljøkorrekt på et indsamlingssted eller hos
din forhandler.
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8.5

Anvendelse af USB-stikket

i

8.6

•

Find symbolet “Sikker fjernelse af hardware og skub
mediet ud”
i Windows-proceslinjen.

•

Klik på symbolet

•

Vælg i den viste menu det flytbare medie (USB-stik),
der skal skubbes ud.

•

Når meldingen “Hardwaren kan nu fjernes” vises,
kan du tage USB-stikket ud.

.

Forkortelser
BS
SD
AST
MBR
HI
LO
Hypo
U
U/h
HBGI
LBGI
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Vigtig bemærkning: USB-stikket med Accu-Chek
Smart Pix software må ikke fjernes, mens der overføres data. Herved kan der opstå uoprettelige skader på
filer. Det er også muligt, at USB-stikket bliver beskadiget og ikke kan anvendes mere. For at forhindre
dette skal du følge nedenstående anvisninger, når du
fjerner USB-stikket:

Blodsukker
Standardafvigelse
Måling fra alternative områder
Midlertidig basalrate
Værdi over måleområdet (vist som HI på blodsukkerapparatet)
Værdi under måleområdet (vist som LO på blodsukkerapparatet)
Hypoglykæmi
Insulindosis i internationale enheder
Insulindosis pr. time (basalrate)
Blodsukkerindeks højt (high blood glucose index)
Blodsukkerindeks lavt (low blood glucose index)
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Accu-Chek Smart Pix software – Vilkår for anvendelse
Anvendelsen af Accu-Chek Smart Pix softwaren er underlagt
følgende bestemmelser (“Vilkår for anvendelse”).
1

Databeskyttelse, beskyttelse af privatliv og
datasikkerhedskopiering

1.1

Roche Diabetes Care GmbH, Sandhofer Strasse 116,
68305 Mannheim, Tyskland (“Roche”) har ikke adgang til
de data, du genererer ved hjælp af Accu-Chek Smart Pix
softwaren.

1.2

De data, du genererer ved hjælp af Accu-Chek Smart Pix
softwaren, genereres lokalt på din computer og gemmes
kun på det system, som du aktivt har valgt, f.eks. på den
lagerplacering på din computer, hvor du gemmer
Accu-Chek Smart Pix softwaren.

1.3

Accu-Chek Smart Pix softwarens USB-stik er det originale
medie, der bruges til levering af softwaren, men det er ikke
et egnet medie til lagring af de data, du har genereret ved
hjælp af Accu-Chek Smart Pix softwaren. Undgå potentielt
datatab (f.eks. ved beskadigelse eller tab af USB-stikket), og
gem altid alle data på din computer eller på en netværksserver. Det er dit eget ansvar at sikkerhedskopiere dine data.

2

Ejendomsrettigheder

Alle rettigheder, beføjelser og ejendomsretten inklusive, men ikke
begrænset til, copyright, varemærker og andre immaterielle ejendomsrettigheder i og til strukturen, designet og mærkningen af
Accu-Chek Smart Pix softwaren, ejes af Roche og dets licensgivere.
Roche forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er
tildelt heri.
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3

Ansvarsbegrænsning

3.1

Uagtet retskravets art er Roches ansvar begrænset til skader
forårsaget af Roche, Roches ansatte eller underleverandører
som følge af forsætlig forkert handling, grov uagtsomhed
eller, hvis der er tale om brud på en grundlæggende forpligtelse, f.eks. en forpligtigelse, der er af afgørende betydning
for brugbarheden af Accu-Chek Smart Pix softwaren, simpel
uagtsomhed.

3.2

Hvis Roche holdes ansvarlig for simpel uagtsomhed iht.
afsnit 3.1, er Roches ansvar begrænset til de gængse skader,
der med rimelighed kunne forudses på tidspunktet for leveringen af Accu-Chek Smart Pix softwaren til dig, eller senest
på tidspunktet for bruddet på den pågældende forpligtelse.

3.3

Roches ansvar for eventuelle skader, der er forårsaget af
brud på en specifik garanti, eller for erstatningskrav, der skal
kompenseres for iht. den gældende lov om produktansvar
og for erstatningskrav ved dødsfald, personskade eller helbredsskade, forbliver upåvirket.

4

Diverse

4.1

Nærværende Vilkår er underlagt lovgivningen i Tyskland,
anvendelsen af FN-konventionen om internationale aftaler
om salg af varer er undtaget.

4.2

For tvister, der er opstået på baggrund af eller i forbindelse
med nærværende Vilkår, har domstolene i Mannheim, Tyskland, eksklusiv jurisdiktion internationalt og lokalt, hvis du er
en handlende, virksomhed eller offentlig institution.

4.3

Hvis en eventuel individuel bestemmelse i nærværende
Vilkår er ugyldig eller uden retsvirkning, vil dette ikke på
nogen måde have indflydelse på de resterende bestemmelser. Bestemmelser uden retsvirkning erstattes af de lovgivningsmæssige bestemmelser.
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10 Kundeservice

Argentina
(República Argentina)

Importado y distribuido por:
Productos Roche S.A.Q. e I.
(División Diagnóstica)
Av. Belgrano 2126 Don Torcuato
Partido de Tigre
Provincia de Buenos Aires
Centro de servicio y atención al cliente:
0800-333-6081 o 0800-333-6365
www.accu-chek.com.ar

Australia
(Australia)

Accu-Chek Enquiry Line: 1800 251 816
Pump Support: 1800 633 457
www.accu-chek.com.au

Austria
(Österreich)

Accu-Chek Kunden Service Center:
+43 1 277 87-355
www.accu-chek.at

Belgium
(Belgien/Belgique/België)

Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service)
www.accu-chek.be

Bosnia and Herzegovina
(Bosna i Hercegovina)

Korisnički i servisni centar:
Besplatna telefonska linija (Banja Luka): 0800 50 400
Besplatna telefonska linija (Sarajevo): 0800 20 603

Brazil
(Brasil)

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av. Engenheiro Billings, 1729 – Prédio 38
CEP: 05321-010 – Jaguaré – São Paulo – SP, Brasil
CNPJ: 30.280.358/0001-86
Responsável técnico: Paula Bresciani – CRF/SP 64.028
Central de Relacionamento Accu-Chek Responde: 0800 77 20 126
www.accu-chek.com.br
Registro ANVISA: 10287410883

Canada
(Canada)

Accu-Chek Customer Care: 1-800-363-7949
www.accu-chek.ca
Accu-Chek Soins aux Patients : 1-800-363-7949
www.accu-chek.ca
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Chile
(Chile)

Servicio de atención al cliente:
Línea Gratuita: 800 471 800
www.accu-chek.cl

Costa Rica
(Costa Rica)

Centro de Atención al Cliente: 800-000-3422
www.accu-chek.com

Croatia
(Hrvatska)

Služba podrške za korisnike:
Besplatna telefonska linija: 0800 60 00 60

Czech Republic
(Česká republika)

Informace na bezplatné lince 800 111 800
www.accu-chek.cz

Denmark
(Danmark)

Accu-Chek Kundeservice:
Tlf. 36 39 99 54
www.accu-chek.dk

Egypt

Master Distributor in the Middle East: / :ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
Accu-Chek Enquiry Line: +971 (0) 4 8169 000
www.accu-chekarabia.com/arabic/

Estonia
(Eesti)

Klienditoe- ja teeninduskeskus:
Tel. +372 6460660
www.accu-chek.ee
www.surgitech.ee

Finland
(Suomi/Finland)

Asiakaspalvelupuhelin: 0800 92066 (maksuton)
www.accu-chek.fi

()ﻣﴫ

Kundtjänsttelefon: 0800 92066 (kostnadsfri)
www.accu-chek.fi
France
(France)

Service après-vente :
Numéro vert : 0800 27 26 93
www.accu-chek.fr

Germany
(Deutschland)

Accu-Chek Kunden Service Center:
Kostenfreie Telefonnummer 0800 4466800
Montag bis Freitag: 08:00 bis 18:00 Uhr
www.accu-chek.de

Greece
(Ελλάδα)

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης:
Τηλ.: 210 2703700
Δωρεάν Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών Διαβήτη: 800 11 71000

Guatemala
(Guatemala)

Centro de Atención al Cliente: 1-801-00-34222
www.accu-chek.com
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Hongkong
( 香港 )

客戶服務熱線：+852-2485 7512 （辦公時間）
www.accu-chek.com.hk
Enquiry hotline: +852-2485 7512 (office hours)
www.accu-chek.com.hk

Hungary
(Magyarország)

Ügyfélszolgálat: 06-80-200-694
Bővebb információ: www.accu-chek.hu

Israel

Customer Support:
Tel. 04-6175390
www.dyndiabetes.co.il

Italy
(Italia)

Servizio Assistenza:
Numero Verde 800 822 189
www.accu-chek.it

Kazakhstan
(Republic of Kazakhstan)

Roche Kazakhstan LLP
77, Kunaev street, 15 floor
BC “Parkview office Tower”
050000, Almaty

Latvia
(Latvija)

Klientu atbalsta un apkalpošanas centrs:
Bezmaksas informatīvais tālrunis 80008886
www.accu-chek.lv

Lebanon

Master Distributor in the Middle East: / :ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
Accu-Chek Enquiry Line: +971 (0) 4 8169 000
www.accu-chekarabia.com/arabic/

Lithuania
(Lietuva)

Klientų aptarnavimo ir techninės priežiūros centras:
Nemokama telefono linija 8 800 20011
www.accu-chek.lt

Mexico
(México)

Oficinas / Atención al Cliente Centro Accu-Chek:
Dudas o comentarios: Llame sin costo 01 800-90 80 600
www.accu-chek.com.mx

Morocco
(Maroc)

STERIFIL SA
Tél : 05 22 97 55 97
e-mail : sterifil@sterifil.com

Netherlands
(Nederland)

Tel. 0800-022 05 85 (Accu-Chek Diabetes Service)
www.accu-chek.nl

New Zealand
(New Zealand)

Accu-Chek Enquiry Line: 0800 80 22 99
Pump Hotline: 0800 696 696
www.accu-chek.co.nz

()מדינת ישראל

()ﻟﺒﻨﺎﻥ
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Norway
(Norge)

Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510
www.accu-chek.no

Panama
(Panamá)

Centro de Atención al Cliente: 800-3422
www.accu-chek.com

Peru
(Perú)

Centro de Atención al Cliente:
0800 00 388 y/o 618 8777
www.accu-chek.com.pe

Poland
(Polska)

Obsługa klienta:
Telefon: +48 22 481 55 55
www.accu-chek.pl
Infolinia na terenie Polski: 801 080 104*
* Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora

Portugal
(Portugal)

Linha de Assistência a Clientes 800 200 265 (dias úteis: 8h30 – 18h30)
www.accu-chek.pt

Russia
(Россия)

Информационный центр:
8-800-200-88-99 (звонок бесплатный для всех регионов России)
Адрес в Интернете: www.accu-chek.ru

Saudi Arabia

Master Distributor in the Middle East: / :ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
Accu-Chek Enquiry Line: +971 (0) 4 8169 000
www.accu-chekarabia.com/arabic/

Serbia
(Srbija)

Korisnički i servisni centar:
Tel: 011 2471 990
diabetes.care@adoc.rs

Singapore
(Singapore)

Accu-Chek ExtraCare line: 6272 9200
www.accu-chek.com.sg

Slovakia
(Slovensko)

Infolinka ACCU-CHEK: 0800 120200
www.accu-chek.sk

Slovenia
(Slovenija)

Center za pomoč uporabnikom in servis Accu-Chek:
Brezplačen telefon: 080 12 32
www.accu-chek.si

()ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
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South Africa
(South Africa)

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd
Hertford Office Park, Building E
No 90 Bekker Street,
Vorna Valley
1686
South Africa
Accu-Chek Customer Care Centre:
080-DIABETES (Dial 080-34-22-38-37)
www.diabetes.co.za

South Korea
( 대한민국 )

고객 지원 및 서비스 센터
무료상담전화 : 080-909-2222 / 월 - 금 오전 8 시 30 분 - 오후 5 시 30 분
www.accu-chek.com

Spain
(España)

Línea de Atención al Cliente: 900 210 341
www.accu-chek.es

Sweden
(Sverige)

Accu-Chek Kundsupport: 020-41 00 42
www.accu-chek.se

Switzerland
(Schweiz/Suisse/Svizzera)

Accu-Chek Kundenservice 0800 803 303 gebührenfrei
Service clientèle Accu-Chek 0800 803 303 appel gratuit
Servizio clienti Accu-Chek 0800 803 303 gratuito
www.accu-chek.ch

Taiwan
( 台灣 )

製造廠名稱：Roche Diabetes Care GmbH
製造廠地址：Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
藥商名稱：台灣羅氏醫療診斷設備股份有限公司
藥商地址：台北市民權東路三段 2 號 10 樓
免付費專線：0800-060-333
www.accu-chek.com.tw

Thailand

แผนกบริการลูกคา

(ประเทศไทย)

แอคคิว-เช็ค คอลเซ็นเตอร

02-7912222
www.accu-chek.co.th
Customer Service Line: +66 (0) 2791 2222
www.accu-chek.co.th
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Turkey
(Türkiye)

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Esentepe Mahallesi Kırgülü Sokak No: 4
34394 Şişli, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 212 306 06 06
Müşteri Danışma Hattı:
0800 211 36 36 (ücretsiz)
0850 211 36 36
www.rochediagnostics.com.tr
ÜRETİCİ FİRMA
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com
İTHALATÇI FİRMA
Roche Diagnostics Turkey A.Ş.
Esentepe Mahallesi Kırgülü Sokak No: 4
34394 Şişli, İstanbul
Türkiye
Telefon: +90 212 306 06 06

Ukraine
(Украина)

Roche Ukraine LLC
33, P. Sagaidachnogo str., 3rd - 4th floor
Kiev, 04070

United Arab Emirates

Master Distributor in the Middle East: / :ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﴘ ﰲ ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
Accu-Chek Enquiry Line: +971 (0) 4 8169 000
www.accu-chekarabia.com/arabic/

United Kingdom
(United Kingdom)

Roche Diabetes Care Limited
Charles Avenue, Burgess Hill
West Sussex, RH15 9RY, United Kingdom
Accu-Chek Customer Careline 1)
UK Freephone number: 0800 701 000
ROI Freephone number: 1 800 709 600
1) calls may be recorded for training purposes
www.accu-chek.co.uk
www.accu-chek.ie

Uruguay
(Uruguay)

Tel: +598 26261400
www.accu-chek.com.uy

()ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
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Venezuela
(Venezuela)

Importado y Distribuido por:
Productos Roche S.A.
Edificio Roche
Avenida Diego Cisneros
Los Ruices
Caracas 1071
Venezuela
Tlf. 58 212 2734611
RIF: J-00044058-1
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT,
ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK AVIVA NANO, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT,
ACCU-CHEK GO, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK INSTANT,
ACCU-CHEK INTEGRA, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK NANO, ACCU-CHEK PERFORMA,
ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK SMART PIX, COMBO,
PERFORMA COMBO, PERFORMA CONNECT, PERFORMA INSIGHT, PERFORMA NANO og
VOICEMATE er varemærker tilhørende Roche.
Øvrige mærke- eller produktnavne tilhører de respektive indehavere.
© 2016 Roche Diabetes Care
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com
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