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 .1הכנת חלקי המשאבה
חלק זה מסביר כיצד להכין את החלקים השונים :סוללות ,מכלי אינסולין וערכות עירוי .יש להחליף את המכלים וערכות העירוי מידי  3ימים.

.1א הכנת הסוללות
הטעינו את סוללת המשאבה.

הטעינו את סוללה השלט ).(PDA

.1ב הכנת מכל אינסולין חדש

.1ג

הוציאו את המכל מהאריזה .נקו והצמידו את
בקבוקון האינסולין למתאם המילוי.

שאבו אינסולין למכל.

רוקנו בועות מהמכל .חזרו על פעולות 1-3
עד שהמכל יתמלא.

הסירו את בקבוקון האינסולין.

הסירו את המתאם.

הסירו את מוט הבוכנה.

הכנת ערכת עירוי חדשה
רחצו ידיים.

בחרו אזור והניחו עליו את בסיס
המשאבה.

צד אחורי

הניחו את הדוקרן על הבסיס.

פתחו את אריזת הקנולה והכניסו
את הקנולה לדוקרן.

הסירו את השרוול המגן.

צד קדמי

לחצו על הלחצנים כדי להחדיר
את הקנולה.

שחררו את הדוקרן מהבסיס.

יש לזרוק את מחט ההחדרה לפח.

 .2הגדרה ראשונית של המערכת
במידה וזו הפעם הראשונה שהנכם מפעילים את השלט ) ,(PDAעליכם להכנס להגדרות ולקשר אלחוטית ) (pairingבין השלט למשאבה.
לפני כן ,הצטיידו בסוללות מלאות לגמרי ,מכל אינסולין מלא וערכת עירוי חדשה )ראו חלק .(1

הדליקו את ה PDA-על ידי לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי.
בהפעלה הראשונה של ה ,PDA-יעלה מסך Settings Wizard
)אשף ההגדרות(

חברו סוללה מלאה למשאבה
ומתכלים חדשים.

הזינו את המספר הסידורי של
המשאבה כדי להתחבר לשלט
)המספר מופיע בצדה האחורי
של המשאבה.

אשף ההגדרות ידריך אתכם לאורך שלבי תכנות
המשאבה הבאים:
•
•
•
•
•

הגדרת תאריך ושעה
הגדרת קצב ראשוני
הגדרת בולוס ראשוני
הגדרת בולוס מתקדם
הגדרת התרעות

הגדירו את המשאבה
תחת פיקוח של אחד
מאנשי הצוות הרפואי
המטפל בכם

Serial Number
)מספר סידורי(

בשלב הבא ,השלט הרחוק ) (PDAישאל אם אתם רוצים להתחבר
למשאבה חדשה -לחצו .OK

כשתהיו מוכנים ,השתמשו ב PDA-כדי
להזרים אינסולין עד שתראו טיפה.

חברו את המשאבה על חלקיה
לערכת העירוי.

מלאו את הקנולה או דלגו
אם אין צורך.

קצה המחט

3

החלפת מתכלים
יש להכין סוללות טעונות במלואן ,מכל אינסולין מלא וערכת עירוי חדשה )ראה חלק (1

הסירו את ערכת העירוי הישנה
והמשאבה מהגוף.

דרך ה , PDA-הכנסו להגדרת
"החלף מכל/סוללה"

).(Change Reservoir/Battery Wizard

כשתהיו מוכנים ,השתמשו ב PDA-כדי להזרים
אינסולין עד שתראו טיפה.

קצה המחט

הסירו את המשאבה עם חלקיה
מערכת העירוי.

חברו את המשאבה על חלקיה
לערכת העירוי.

חברו למשאבה סוללה מלאה
ומתכלים חדשים.

מלאו את הקנולה או דלגו
אם אין צורך.

