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 1הקדמה
תודה שבחרת במערכת משאבת אינסולין Equil
 .Patchאנו בטוחים ,כי מערכת ® Equilתסייע לך להשיג
שליטה טובה יותר בסוכרת ולחיות חיים בריאים ופעילים.
מדריך למשתמש זה מיועד לסייע לך להכיר את
הטיפול במשאבת האינסולין ואת התפעול של משאבת
אינסולין  Equil Patchשברשותך .אנו ממליצים בחום
שתיעזר באיש הצוות הרפואי המטפל בך כדי לוודא
כי אתה מבין את פונקציות המשאבה ויכול להתחיל
בטיפול באופן בטוח ויעיל.

 2מבוא
2.1

התוויות

מוצר זה מיועד להעברה תת-עורית (מתחת לעור)
של אינסולין במינונים קבועים ומשתנים לניהול סוכרת
במטופלים הזקוקים לאינסולין ,ולמדידה כמותית של
סוכר בדם נימי מלא וטרי (.)in vitro

2.2

מטופלים

• מערכת משאבת אינסולין זו מתאימה למטופלים
הסובלים מסוכרת וזקוקים לטיפול קצר או ממושך
במשאבת אינסולין.
• פונקציית בדיקת הסוכר בדם בשלט מתאימה
למדידת רמת הסוכר בדם של דגימות דם מלא,
העומדות בדרישות הבאות:
3 1טווח המטוקריט של  30%עד .55%
3 2ריכוז טריגליצרידים שאינו עולה על  3,000מ"ג/דצ"ל,
או ריכוז כולסטרול שאינו עולה על  500מ"ג/דצ"ל.
3 3מטופלים שאינם במצב קריטי (לדוגמה ,התייבשות
חמורה ,קטואצידוזיס וכד').
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2.3

התוויות נגד

מטופלים:
• שאינם מוכנים לקבל טיפול באינסולין.
• שאינם מוכנים לנטר את רמת הסוכר בדמם ,או אינם
מוכנים להחדיר קנולה.
• הסובלים מאלכוהוליזם ,משימוש לרעה בסמים
או מהפרעה נפשית חמורה (לדוגמה ,דיכאון או
סכיזופרניה).
• הסובלים מאלרגיה ,לרבות אלרגיה לאינסולין וגירוי
חמור בעור.
• חסרי הכרה.
• שאינם מסוגלים להבין את עקרונות הטיפול
באינסולין או ללמוד אותם.
• הסובלים מליקוי שמיעה או ראייה חמור.
• קשישים הגרים לבד.
• ילדים ,הצעירים מכדי לתת אינסולין לעצמם כטיפול
בסוכרת.

2.4

לפני השימוש

לפני תחילת השימוש במערכת  ,Equilאיש הצוות
הרפואי המטפל בך אמור לספק מידע חיוני לגבי ניהול
הסוכרת .אם יש לך שאלות נוספות לגבי מידע זה,
פנה לאיש הצוות הרפואי המטפל בך לקבלת הנחיות
נוספות.

 1קצב בזאלי
אינסולין בזאלי ניתן כדי לשמור על רמות היעד של
הסוכר בדם כשאינך אוכל .תוכל להגדיר ב Equil-עד
שלוש תוכניות קצב בזאלי ,שיוכלו לסייע לך להסתגל
למצבים שונים (לדוגמה ,ימי עבודה ,סופי שבוע וימי
מחלה) .ניתן להגדיר בכל תוכנית קצב בזאלי עד 48
שינויים מתוזמנים של קצב בזאלי ליום .אולם ,אם
השימוש במשאבת אינסולין חדש לך ,ייתכן שתחליט
להשתמש בקצב בזאלי אחד או שניים בלבד במהלך
היום.

 2זמן אינסולין פעיל
משך הזמן לאחר בולוס התיקון ,שבמהלכו האינסולין
נשאר פעיל וזמין בגופך .יש להשתמש במשאבה
באינסולין  U-100מהיר פעולה.

 3רמת היעד של הסוכר בדם
טיפול במשאבת אינסולין מחייב רמת יעד של סוכר
בדם .המטרה של משאבת האינסולין היא לשמור על
רמת הסוכר בדם של המטופל בטווח רמות היעד של

2
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הסוכר בדם.

 4גורם רגישות לאינסולין
עד כמה יכולה יחידה אחת של אינסולין להפחית
את רמת הסוכר בדם .מספר זה משמש לחישוב כמות
הבולוס.

 5יחס פחמימות
מספר הגרמים של פחמימות ,שיחידה אחת של
אינסולין יכולה לכסות.

2.5

כיצד להשתמש במדריך זה?

אנו ממליצים לך לקרוא בעיון מדריך למשתמש זה.
איש הצוות הרפואי המטפל בך יוכל לסייע לך להבין
באופן מפורט יותר את השימוש.
קרא בעיון מדריך למשתמש זה לפי סדר הפרקים
הנכון .במקרים רבים ,הפרקים הבאים מתייחסים למידע
שפורט בפרקים הקודמים.
הערה

מדריך למשתמש זה מציג מסכים
לדוגמה בלבד .מסכי השלט האישי ()PDA
עשויים להיות שונים במקצת.

2.6

קבלת עזרה

מדריך למשתמש זה מתאר בפירוט רב את מערכת
משאבת האינסולין .אולם ,עליך לפנות בכל זאת
לספק שירותי הבריאות המטפל בך לקבלת הנחיות.
משתמשים חדשים מתבקשים לפנות לאיש צוות רפואי
כדי שיסייע להם בהגדרה הראשונית ובהדרכה על
מערכת משאבת האינסולין.
אם אתה נתקל בבעיות ,בקש עזרה מאיש הצוות
הרפואי המטפל בך .חברת  MicroTechיכולה לספק
תמיכה טכנית להתקן ,אך אינה יכולה לספק ייעוץ לגבי
הטיפול בבעיה הרפואית שממנה אתה סובל.

2.7

הכנה למקרי חירום

מטופלים הסובלים מסוכרת חייבים לשאת עמם
תמיד ערכת חירום כדי להגיב במהירות לכל מקרה
חירום הנוגע לסוכרת .ערכת החירום שלך אמורה לכלול
את הפריטים הבאים:
• מקלוני בדיקת סוכר בדם
• ציוד לבדיקת קטונים
• ערכה או שתיים של חומרים מתכלים (מכלים ,ערכות
עירוי וכד')
• מטענים לסוללות ה PDA-והמשאבה
• ספוגיות אלכוהול
• סוללת גיבוי למשאבה
• בקבוקון אינסולין  U-100מהיר פעולה ,המאושר
לשימוש במשאבה שברשותך
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• מזרקים להזרקה ידנית של אינסולין
• טבליות סוכר ,או מקור מהיר פעולה אחר של
פחמימות
• הוראות מספק שירותי הבריאות שלך לגבי כמות
האינסולין שיש לתת אם פעולת המשאבה נפסקה,
ומספר הטלפון של ספק שירותי הבריאות  /הרופא
המטפל שלך למקרה חירום

 2.8אמצעי זהירות לגבי משאבת
האינסולין
המשאבה משמשת למתן אינסולין למטופלים
הסובלים מסוכרת .שימוש בלתי נאות בה עלול לגרום
למצבים מסכני חיים.
• לפני השימוש במשאבה ,קרא בעיון את המדריך
למשתמש .המטופלים חייבים לעבור הדרכה על ידי
ספק שירותי בריאות מקצועי ,ולהשתמש במשאבה רק
לאחר שלמדו לתפעל אותה.
• איש הצוות הרפואי המטפל בך אמור להכין תוכנית
העברת אינסולין המותאמת לך באופן אישי .איש הצוות
הרפואי המטפל בך יתאים את ההגדרות ויבחן את
יעילות הטיפול .ייתכן גם שינטר את רמות הסוכר שלך
ארבע פעמים ביום עד שהטיפול יתייצב.
• עליך לשמור על קשר תכוף עם איש הצוות הרפואי
המטפל בך .התאמות ראשוניות במשאבה יתבצעו
בפיקוח צמוד של אדם מוסמך.

4
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• עליך להיות בקיא מספיק בסוכרת ,ובאופן הוויסות
של רמת הסוכר בדמך על ידי העברת אינסולין ותזונה.
עליך להבין את ההשפעות של היפרגליקמיה ושל
היפוגליקמיה ,וכיצד למנוע מצבים אלה.
• אם המשאבה אינה מצליחה להעביר את כמות
האינסולין שלה אתה זקוק ,הפסק מיד להשתמש
במערכת ושקול להשתמש בערכת החירום שלך
להוספת אינסולין .פנה לספק שירותי הבריאות המטפל
בך ו/או לתמיכה של .MicroTech
• הקפד לפעול לפי מדריך הפעלה זה ,כיוון שאי-
הקפדה על ההוראות עלולה לגרום לבעיות .החברה
תנסה לסייע ,אך אינה נושאת במחויבויות המשפטיות
הקשורות לשימוש שגוי והנובעות ממנו.
ניתן להשתמש במוצר זה להעברת אינסולין U-100
בלבד.
יש לחבר למשאבה חומרים מתכלים של MicroTech
 Medicalבלבד.

2.9

אמצעי זהירות השלט ()PDA

ה PDA-הוא הממשק הראשי של כלל המערכת.
שים לב לאמצעי הזהירות הבאים:
• אל תאפשר לאחרים לטפל ב PDA-שלך ,למעט איש
הצוות הרפואי המוסמך המטפל בך.
• שמור את הסוללה במצב טעון.
• אל תפיל את ההתקן ואל תרטיב אותו ,פעולות
העלולות לגרום לתקלה.

 2.10אמצעי זהירות לגבי מודול בדיקת
הסוכר בדם
• יש להשתמש במודול זה מחוץ לגוף בלבד עם מקלוני
בדיקת סוכר בדם מסוג  Exactive EQשל .MicroTech
שימוש במקלוני בדיקה של מותג אחר יוביל לתוצאות
בדיקה שגויות.
• ניתן להשתמש בפונקציית בדיקת הסוכר בדם
לקביעת רמות הסוכר בדם מדגימות דם מלא בלבד.
אל תשתמש בדגימות נסיוב או פלזמה.
• פונקציית בדיקת הסוכר בדם אינה מיועדת לילודים.
• ייתכן כי תוצאות הבדיקה לא יהיו מדויקות
בהמטוקריט דם מעל ל 55%-או מתחת ל.30%-
• דם המכיל רמות גבוהות של ויטמין  ,Cאו חומרים
אחרים המפחיתים את רמות הסוכר ,עלול להוביל
לתוצאות בלתי מדויקות.
• טווח הבדיקה של מד הסוכר בדם הוא  20עד 600
מ"ג/דצ"ל ( 1.1עד  33.3ממו"ל/ל').
• רמות טריגליצרידים מעל ל 3,000-מ"ג/דצ"ל ורמות
כולסטרול מעל ל 500-מ"ג/דצ"ל יובילו לתוצאות בלתי
מדויקות של הבדיקה.
• מטופלים הסובלים ממחלה חמורה (לדוגמה,
התייבשות חמורה או קטואצידוזיס) אינם מתאימים
למדידת רמת הסוכר בדם באמצעות המערכת לבדיקת
הסוכר בדם.

• מד הסוכר בדם מתאים לבדיקות סקר קליניות בלבד,
או לניטור עצמי משפחתי .לא ניתן להתייחס לתוצאות
הבדיקות כאל מקרים מאושרים .כדי להבטיח את דיוק
התוצאות ,ניתן לאשר את תוצאות הבדיקה בשיטות
אחרות (לדוגמה ,שיטות ביוכימיות).
• בדומה לכל הריאגנטים של האבחון ,חובה לקשר
את תוצאות הבדיקה לאבחנתו של רופא מקצועי מתוך
התסמינים הקליניים האחרים.
• עבד בזהירות את הפסולת המתקבלת מבדיקות
רמת הסוכר בדם בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים
הרלוונטיים ,כיוון שדגימות דם נחשבות לסיכון ביולוגי.

 2.11מידע חשוב בנושאי בטיחות
 2.11.1אל תטביל את המשאבה במים
משאבת אינסולין  Equil Patchעמידה במים וחסינת
התזה ( .)IPX4אל תטביל את כל המשאבה במים .אם
אתה מתכנן להתרחץ ,לשחות או להשתתף בפעילות
אחרת במים ,השהה את העברת האינסולין והסר את
המשאבה מהבסיס .לאחר סיום הפעילות ,תוכל לחבר
את המשאבה שוב לבסיס ולהמשיך בטיפול באמצעותה.

מערכת משאבת אינסולין Equil™
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אם המשאבה נפלה בשוגג למים ,יבש אותה בהקדם
האפשרי באמצעות מגבת רכה ונקייה .אם אתה סבור
שמים חדרו למשאבה ,או אם אתה מבחין בתקלה
אפשרית אחרת במשאבה ,הסר את המשאבה מהבסיס,
בדוק את רמת הסוכר בדמך ונקוט אמצעי זהירות לפי
הצורך .התסמינים של רמות גבוהות של סוכר בדם
כוללים תשישות ,צמא חריג ובחילה .עליך לפנות תמיד
אל איש הצוות הרפואי המטפל בך אם אתה סובל
מרמות גבוהות או נמוכות במיוחד של סוכר בדם ,או אם
יש לך שאלות כלשהן לגבי הטיפול.

 2.11.2חשמל סטטי
מערכת משאבת האינסולין עמידה ברמות רגילות
של חשמל סטטי ( ,)ESDאך רמות גבוהות של שוק
( )shockעלולות לגרום לאיפוס התוכנה ולהפסקה של
העברת האינסולין.
רמות גבוהות של  ESDסבירות יותר במצבים שבהם
הלחות היחסית נמוכה מאוד (לדוגמה ,בתוך בניין
מחומם במהלך החורף באזורים שבהם קר בחוץ) .אם
אתה חושד כי אירעה תקלה במשאבה ,פעל על פי
ההוראות המפורטות בפרק  :16התרעות ופתרון בעיות.
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 3תיאורי הרכיבים
3.1

משאבת אינסולין Equil Patch

רכיבי מערכת המשאבה

שלט ()PDA

מגעי סוללה
מערכת מנוע

3.2

לחצן בולוס

אבזרים

 1דוקרן

מערכת משאבת אינסולין Equil™

7

 2סוללת משאבה

 3מטען לסוללת המשאבה

 4מטען לPDA-

!

אזהרה

ניתן לחבר את המטען המצורף לשקעי חשמל
ז"ח ( )ACבדירוג מתח של  110עד  250וולט
ותדירות של  50עד  60הרץ .חיבור לשקעים מחוץ
לטווח זה עלול לגרום נזק.

 5כבל טעינה לPDA-

!

אזהרה

השתמש אך ורק באבזרים ובחומרים מתכלים,
המיוצרים על ידי  MicroTech Medicalאו שייכים
למותג  .Equilשימוש ברכיבים לא תקניים עלול
להיות בלתי בטוח.

8
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הערה
השתמש אך ורק ברכיבים ובאבזרים חשמליים
של  .MicroTechאבזרים אחרים עלולים לגרום
לבעיות בטיחות ,לרבות העברה לא מדויקת של
אינסולין .חברת  MicroTechלא תוכל לשאת
באחריות לבעיות הנובעות משימוש באבזרי צד
שלישי
• משאבת אינסולין MTM-1 :Equil Patch
• שלט (MTM-2 :)PDA
• דוקרן
• סוללת משאבה
• מטען לסוללת המשאבה
• מטען לPDA-
• כבל טעינה לPDA-

מערכת משאבת אינסולין Equil™
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 4צעדים ראשונים
4.1

הגדרת הPDA-

3 2הכנס כרטיס זיכרון  :microSDהכנס את כרטיס
הזיכרון לחריץ ,כמוצג באיור .5

3 1הסר את כיסוי הסוללה :החזק את ה PDA-היטב ביד
אחת ושחרר את כיסוי הסוללה על ידי הכנסת הציפורן
עד לחריץ המוצג באיור .4

איור 5

הערה
מאחז אצבע

איור 4

10
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חובה להכניס את כרטיס הזיכרון מסוג microSD
לאחר הסרת הסוללה .לחבילת המשאבה לא
מצורף כרטיס  ,microSDאך תוכל להשיגו בעצמך.
כרטיס  microSDאינו נדרש להפעלת הפונקציות
הראשיות של מערכת המשאבה .אולם ,פונקציות
משניות (לדוגמה ,יכולת העברת נתונים ופונקציות
נגן ה )MP3-לא יפעלו כיאות ללא הכנסה של כרטיס
זיכרון.

3 3הכנס את הסוללה :הכנס את הסוללה בכיוון המוצג
באיור .6

3 4החזר את כיסוי הסוללה :החזר את כיסוי הסוללה
למיקום ,המוצג באיור  .7יש להצמיד היטב את כיסוי
הסוללה סביב ה ,PDA-ואתה עשוי לשמוע צליל נקישה
כשהווים משתלבים.

איור 7

3 5בקרות ה PDA-מוצגות באיור :8
איור 6

הערה
השתמש בסוללות ומטענים של MicroTech
 Medicalבלבד .שימוש באבזרי צד שלישי עלול
לגרום להתנהגות בלתי צפויה ויבטל את האחריות.
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10 11

1

9

5

7

6

8

(לחצן הפעלה/כיבוי)
1
הפעלה :לחץ והחזק מקש זה וה PDA-ירטוט ,יתחיל
בתהליך ההפעלה וייכנס למסך הבית לאחר כ30-
שניות.
כיבוי מסך :אם תצוגת ה PDA-פועלת ,לחיצה על לחצן
ההפעלה/כיבוי תכבה את תצוגת ה LCD-וה PDA-ייכנס
למצב המתנה.
הערה
לאחר פרק זמן מוגדר מראש ,גם תצוגת הPDA-
תכבה וההתקן ייכנס למצב המתנה .למידע נוסף,
ראה סעיף .13.6

4

3

2

הפעלת מסך :במצב המתנה ,לחיצה על לחצן
ההפעלה/כיבוי תפעיל את התצוגה ותציג את מסך
הנעילה.

12

כיבוי :אם התצוגה פועלת ,לחץ והחזק את לחצן
ההפעלה/כיבוי כדי לפתוח תיבת דו-שיח לאישור
שברצונך לכבות את ההתקן.
(לחצן עזרה)
2

13

אם אתה זקוק לעזרה בפקודות או בפונקציות של
ה ,PDA-תוכל ללחוץ על לחצן העזרה לקבלת מידע
נוסף.

איור 8

12
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הערה
לחצן העזרה פועל במסך הבית ,מסך Bolus
(בולוס) ,מסך ( Basalבזאלי) ובמסך History
(היסטוריה).
(לחצן מסך בית)
3
לחץ על לחצן זה כדי לחזור למסך הבית.
(לחצן חזרה)
4
לחץ על לחצן זה כדי לחזור למסך הקודם ,או כדי לסגור
תיבת דו-שיח.
הערה
פונקציות מסוימות (לדוגמה ,אשף החלפת
המכל) לא יאפשרו חזרה למסך הבית או למסך
קודם לפני השלמת הפעולה.
(לחצן מעלה)
5
ניתן להשתמש בלחצן זה כדי לנווט בממשק בלי
להשתמש במסך המגע .לחץ מעלה לשינוי הבחירה.
(לחצן מטה)
6
ניתן להשתמש בלחצן זה כדי לנווט בממשק בלי
להשתמש במסך המגע .לחץ מטה כדי לשנות את
הבחירה.

( 7הלחצן [ Enterבחירה[)
ניתן להשתמש בלחצן זה כדי לנווט בממשק בלי
להשתמש במסך המגע .לחץ על הלחצן  Enterכדי
לבחור פעולה.
הערה
ניתן להשתמש בלחצן  Enterגם להפעלת
פונקציות מיוחדות ,כפי שמוסבר בפרקים הבאים.
 8תצוגה
תצוגה צבעונית בגודל  3.2אינץ' עם מסך מגע.
 9שקע מטען/נתונים
חבר את מטען ה PDA-לשקע זה כדי לטעון את
הסוללה .ניתן להשתמש בשקע זה גם להעברת נתונים
למחשב אישי באמצעות כבל נתונים.
 10פתח מקלון בדיקת סוכר בדם
 Mלפתח
הכנסת מקלון בדיקת סוכר בדם של icroTech
זה תפעיל את תפריט בדיקת הסוכר בדם .למידע נוסף
על אופן השימוש במד הסוכר בדם ,עיין בפרק .10

מערכת משאבת אינסולין Equil™
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 11שקע אוזניות  3.5מ"מ
 12חולץ מקלוני בדיקה
משמש לשחרור מקלוני בדיקת הסוכר בדם .ראה סעיף
.10.5
 13רמקול

4.2

3 2חבר את הקצה הקטן של הכבל ל ,PDA-ואת הקצה
הגדול של הכבל חבר למטען ה( PDA-כמוצג באיור .)9

טעינת הסוללות

יש לטעון עד הסוף את סוללות משאבת האינסולין
 Equil Patchוה PDA-לפני השימוש.
הערה
השתמש בסוללות ומטענים של MicroTech
 Medicalבלבד .שימוש באבזרי צד שלישי עלול
לגרום להתנהגות בלתי צפויה ויבטל את האחריות.

 4.2.1מטען לPDA-

3 1ניתן לטעון את סוללת ה PDA-רק כשהיא בתוך
ה .PDA-במהלך הטעינה ,ה PDA-יכול להיות פועל או
כבוי .אולם ,הסוללה תיטען מהר יותר אם השלט כבוי.

איור 9

3 3חבר את מטען ה PDA-לשקע חשמל.
אם ה PDA-פועל ,סמל הסוללה ישתנה לסמל
טעינה .אם ה PDA-כבוי ,תופיע הנפשה של טעינה.
הערה
אם המטען של סוללת ה PDA-אינו פועל ,אל
תנסה לתקן אותו .לתיקון או להחלפה ,פנה למשווק.

14
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 4.2.2מטען לסוללת משאבת אינסולין
Equil Patch

3 1יש להכניס את סוללת משאבת האינסולין למטען,
כמוצג באיור  .10אתה אמור לשמוע צליל נקישה,
המציין שהסוללה הוכנסה כיאות.

איור 10

3 2חבר את הקצה הקטן של הכבל למטען סוללת
משאבה ,כמוצג באיור  .11חבר את הקצה הגדול של
הכבל למטען ה.PDA-

איור 11

3 3חבר את מטען ה PDA-לשקע חשמל בקיר .הנורית
הכחולה תאיר כדי לציין שהסוללה נטענת .המחוון
יהבהב אם המטען תקול.
3 4כשהסוללה טעונה לחלוטין ,הנורית הכחולה תכבה
ותוכל לפרק את הכבל ,את מטען סוללת המשאבה ואת
מטען ה.PDA-
3 5הסר את סוללת המשאבה כמוצג באיור  :12הרם את
הסוללה מחריץ המטען.

מערכת משאבת אינסולין Equil™
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4.3

הערה
אם הסוללה טעונה לחלוטין ,אל תשאיר אותה
בתוך המטען כשההתקן מנותק משקע החשמל.
פעולה זו עלולה לרוקן באיטיות את הסוללה.

אשף ההגדרות

הפעל את ה PDA-בלחיצה על לחצן ההפעלה/
כיבוי .בהפעלה הראשונה של ה ,PDA-יוצג הSettings-
( Wizardאשף ההגדרות) שינחה אותך לגבי אפשרויות
ההגדרה הראשוניות.
הערה
ב( Settings Wizard-אשף ההגדרות) ,לחצן
הבית והלחצן ( Backחזרה) לא יפעלו עד שתסיים
להריץ את האשף.

 1הגדרות שעה ותאריך
איור 12

הערה
יש לאחסן כיאות סוללה מלאה בתוך אריזה
מבודדת .אחסון סוללה עם חפצי מתכת עלול לגרום
לקצר ,להפחית את קיבולת הסוללה ואף לגרום
לה נזק.

!

אזהרה

אל תיגע באף חלק מתכתי של המטען כשהוא
מחובר לשקע החשמל עקב סכנת התחשמלות
אפשרית.

16
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לאחר הכניסה ל( Settings Wizard-אשף
ההגדרות) ,יופיע מסך ההגדרה ( Time and Dateשעה
ותאריך) המוצג באיור .13

איור 14

ב) בחר את ההגדרה ( Timeשעה) כדי לפתוח תיבת
דו-שיח (איור  ,)15שבה ניתן להשתמש להזנת השעה.
השתמש בלחצנים ' '–' / '+לבחירת השעה .לחץ על OK
(אישור) לשמירה וליציאה ,או לחץ על ( Cancelביטול)
ליציאה ללא שמירה.

איור 13

א) בחר את ההגדרה ( Dateתאריך) כדי לפתוח תיבת
דו-שיח (איור  ,)14שבה ניתן להשתמש להזנת התאריך
הנכון .השתמש בלחצנים ' '–' / '+לבחירת התאריך .לחץ
על ( OKאישור) לשמירה וליציאה ,או לחץ על Cancel
(ביטול) ליציאה ללא שמירה.

איור 15

מערכת משאבת אינסולין Equil™
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הערה
אם נבחרה תבנית  12שעות ,יוצגו המחוונים AM
(לפנה"צ) ו( PM-אחה"צ).

איור 16

ג) אם האפשרות ( 24-Hour Formatתבנית 24
שעות) מסומנת ,השעה ונתוני ההיסטוריה יוצגו בתבנית
 24שעות .בטל את סימון התיבה כדי להשתמש בתבנית
 12שעות.

איור 17

הערה

 2הגדרות קצב בזאלי ראשוני
המסך השני ב( Settings Wizard-אשף ההגדרות)
מציג את הגדרות הקצב הבזאלי הראשוני (איור .)17

18
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לתיאור מפורט יותר של הקצבים הבזאליים ,ראה
סעיף 5.1
א) בחר את ההגדרה ( Maximum Basal Rateקצב
בזאלי מרבי) כדי לפתוח תיבת דו-שיח (איור  ,)18שבה
ניתן להשתמש להזנת הקצב הבזאלי המרבי .השתמש
בלחצנים ' '–' / '+לבחירת הקצב המרבי .לחץ על ''OK
(אישור) לשמירה וליציאה ,או לחץ על '( 'Cancelביטול)
ליציאה ללא שמירה.

איור 19

איור 18

הערה
תכונה זו משמשת להגבלת כמות הבסיס
המרבית שיהיה ניתן לתת בשוגג או בתפעול שגוי.
ב) בחר את ההגדרהBase Basal Rate (קצב בזאלי
ראשוני) כדי לפתוח תיבת דו-שיח (איור  ,)19שבה
תוכל להשתמש להזנת הקצב הבזאלי הראשוני שלך.
השתמש בלחצנים ' '–' / '+לבחירת הערך המתאים.
לחץ על ( OKאישור) לשמירה וליציאה ,או לחץ על
( Cancelביטול) ליציאה ללא שמירה.

הערה
ערך זה הוא הקצב הבזאלי הנפוץ ביותר בשימוש,
וכל הקצבים האחרים יחושבו לפיו.
ג) בחר את ההגדרה Temporary Basal Rate
(קצב בזאלי זמני) כדי לפתוח תיבת דו-שיח (איור )20
המציגה אפשרויות.
( Offכבוי) :הקצבים הבזאליים הזמניים מושבתים.
בקרי קצב בזאלי זמני יוצגו באפור.
( U/hrיח'/שע') :קצבים בזאליים זמניים יוצגו לפי
מספר יחידות האינסולין המועברות מדי שעה.
 :%הקצבים הבזאליים הזמניים יוצגו ביחס לקצב
הבזאלי הנוכחי שלך.
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איור 20

לאחר שסיימת לבחור את הגדרות
ה( Basic Basal-קצב בזאלי ראשוני) ,לחץ על
( Nextהבא) כדי להיכנס למסך השלישי של
ה( Settings Wizard-אשף ההגדרות) או לחץ על
( Previousהקודם) כדי להיכנס למסך ההגדרה הקודם.

 3הגדרות בולוס ראשוני
המסך השלישי ב( Settings Wizard-אשף
ההגדרות) מציג את הגדרות ה( Basic Bolus-בולוס
ראשוני) (איור .)21

איור 21

הערה
לתיאור מפורט יותר של הבולוסים ,ראה סעיף
6.1
א) ההגדרה ( Bolus Incrementתוספת/קפיצת
בולוס) (איור  )22מאפשרת לך להגדיר את התוספת/
קפיצה שבה ייעשה שימוש בעת הגדלה או הפחתה של
כמויות הבולוס.

20
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הערה
תכונה זו משמשת להגבלת כמות הבסיס
המרבית שיהיה ניתן לתת בשוגג או בתפעול שגוי.

איור 22

ב) ההגדרה ( Maximum Bolusבולוס מרבי) מאפשרת
לך להגדיר גבול עליון לכמות האינסולין שתינתן בבולוס
יחיד (איור  .)23השתמש בלחצנים ' '–' / '+לבחירת
הערך .לחץ על ( OKאישור) לשמירה וליציאה ,או לחץ
על ( Cancelביטול) ליציאה ללא שמירה.

ג) בחר את ההגדרה ( Extended Bolusבולוס
מתמשך) כדי לפתוח תיבת דו-שיח (איור  )24המציגה
אפשרויות.
( Offכבוי) :הפונקציה ( Extended Bolusבולוס
מתמשך) מושבתת .פקדי הפונקציה Extended Bolus
(בולוס מתמשך) יוצגו באפור.
( Uיח') :הכמות תוצג כעת ב( U-יחידות אינסולין).
 :%הכמות תוצג כעת כאחוז מכלל הבולוס.

איור 24

איור 23

לאחר שסיימת לבחור את הגדרות הBasic Bolus-
(בולוס ראשוני) ,לחץ על ( Nextהבא) כדי להיכנס למסך
הרביעי של ה( Settings Wizard-אשף ההגדרות)
או לחץ על ( Backחזרה) כדי להיכנס למסך ההגדרה
הקודם.
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 4הגדרות בולוס מתקדם
המסך הרביעי ב( Settings Wizard-אשף ההגדרות)
מציג את הגדרות ה( Advanced Bolus-בולוס מתקדם)
(איור .)25

ב) הפונקציה ( Bolus Calculatorמחשבון בולוס)
יכולה לסייע למשתמש להחליט על גודל הבולוס על
ידי התייחסות לרמות הסוכר בדם ולפרמטרים אחרים.
תכונה זו כבויה כברירת מחדל .למידע מפורט נוסף על
תכונה זו ,ראה סעיף 11.3
הערה
שתי התכונות האלה מתקדמות יחסית,
ו MicroTech-ממליצה לעבור הדרכה ותרגול
נאותים לפני השימוש בהן.
לאחר שסיימת לבחור את הגדרות הAdvanced-
( Bolusבולוס מתקדם) ,לחץ על ( Nextהבא) כדי
להיכנס למסך החמישי של ה( Settings Wizard-אשף
ההגדרות) או לחץ על ( Previousהקודם) כדי להיכנס
למסך ההגדרה הקודם.

 5אפשרויות התראה

איור 25

א) הפונקציה ( Quick Bolusבולוס מהיר) מאפשרת
למשתמש לתת בולוס באמצעות לחצן אחד בלבד.
תכונה זו כבויה כברירת מחדל .למידע מפורט נוסף על
תכונה זו ,ראה סעיף 6.7

22

מערכת משאבת אינסולין Equil™

המסך החמישי ב( Settings Wizard-אשף
ההגדרות) מציג את ה( Alert Options-אפשרויות
התראה) (איור  .)26אם תבחר את ההגדרה Low
( Reservoir Alert Thresholdסף התראה למכל
מתרוקן) ,תיפתח תיבת דו-שיח שתאפשר לך לבחור
מתי המכשיר יספק התרעה כשכמות האינסולין שנותרה
במכל נמוכה ועליך לשקול למלא מכל חדש .השתמש
בלחצנים ' '–' / '+לבחירת הערך המתאים.

הערה
לאחר השלמת ה( Settings Wizard-אשף
ההגדרות) ,תוכל להשתמש בכל הפונקציות
הראשוניות של מערכת המשאבה .אולם ,קרא את
הסעיפים הנוספים של מדריך למשתמש זה כיוון
שהם מתארים באופן מפורט יותר את התכונות.

הערה
לאחר שתשלים את ה( Settings Wizard-אשף
ההגדרות) בפעם הראשונה ,תוכל לחזור לאשף
על ידי מעבר למסך הבית ,לחיצה על Settings
(הגדרות) ובחירה באפשרות Settings Wizard
(אשף ההגדרות).

4.4
איור 26

לאחר השלמת ה( Settings Wizard-אשף
ההגדרות) ,בחר ( Finishסיים) כדי לסיים את ההגדרות
ולחזור למסך הבית .כדי להמשיך לשנות הגדרות
במסכים הקודמים ,לחץ על ( Previousהקודם).

מסך הבית

מסך הבית מוצג באיור  .27הוא נחלק לשלושה
אזורים עיקריים :שורת המצב ,אזור תצוגת המידע
ולחצני הפונקציות.
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שורת מצב

אזור תצוגת מידע

שורת מצב:

שורת המצב מכילה סמלים ,המתארים את מצב
המשאבה וה .PDA-הסמלים המוצגים בצד שמאל
קשורים בדרך כלל למשאבה (כחולים) ,והסמלים בצד
ימין קשורים בדרך כלל ל( PDA-ירוקים) .להלן תיאור של
כל אחד מהסמלים בשורת המצב:
• שם משתמש :מציג את שם המשתמש.
• המספר הסידורי של משאבת האינסולין :מציג
את המספר הסידורי של המשאבה המחוברת כעת
•
! סמל התראה :אם מוצגת התראה ,סמל זה
יופיע בשורת המצב.
•
אינסולין שנותר :מציג את כמות האינסולין שנותרה;
אם הקישור האלחוטי ל PDA-לקוי יוצג
? .
•
רמת הטעינה של סוללת המשאבה :מציג את רמת
הטעינה של סוללת המשאבה; אם הקישור האלחוטי
ל PDA-לקוי יוצג ? .

לחצני פונקציות
איור 27

•
מצב קישור אלחוטי :מציג את עוצמת
הקישור האלחוטי בין המשאבה ל .PDA-הסמל ! יוצג
אם החיבור אבד לחלוטין.
•
תזכורת בדיקת סוכר בדם (תזכורת :)BG
סמל זה יופיע בשורת המצב אם תוכנתה
( Test Reminderתזכורת בדיקה).
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•
רמת הטעינה של סוללת ה :PDA-מציג את רמת
הטעינה של סוללת ה .PDA-הסמל
יוצג אם
סוללת ה PDA-נמצאת בטעינה.
לחץ על הלחצן במרכז שורת המצב והוא יוגדל
כמוצג באיור .28

הערה
אם תוכנתו יותר מתזכורת אחת לסוכר בדם,
בשורת המצב המוגדלת תוצג תזכורת הבדיקה
הבאה בלבד .אם לא תוכנתו תזכורות לבדיקת סוכר
בדם לא יוצג דבר.

אזור תצוגת המידע:
אזור תצוגת המידע מציג בדרך כלל את שלושת
פריטי המידע החיוניים ביותר הנוגעים למצבך :רמת
הסוכר האחרונה בדמך ,הבולוס האחרון שניתן והקצב
הבזאלי הנוכחי .במהלך הפעלת פונקציות מיוחדות
(העברת בולוס ,קצבים בזאליים זמניים ומצב השהיה),
אזור תצוגת המידע יציג את המצב של פונקציות אלה
עד להשלמת הפעולות.

לחצני פונקציות:

איור 28

( Bolus3 1בולוס) :לחיצה על לחצן זה תעביר אותך
למסך ( Bolusבולוס) ,שבו תוכל לתת בולוס רגיל או
מתמשך.
( Basal3 2בזאלי) :לחיצה על לחצן זה תעביר אותך
למסך ( Basalבזאלי) ,שבו תוכל להתאים את תוכניות
קצב בזאלי או להתחיל קצב בזאלי זמני.
( Actions3 3פעולות) :לחיצה על לחצן זה תעביר אותך
למסך ( Actionsפעולות) ,שבו תוכל להתחיל מכל חדש,
לאתחל משאבה חדשה ,להזין ידנית את רמת הסוכר
בדמך ,לגשת לספריית המזון או לגשת לנגן המוזיקה.
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( History3 4היסטוריה) :מעביר אותך להיסטוריית
הטיפול ולממוצעים ההיסטוריים.
( Settings3 5הגדרות) :לחץ על לחצן זה כדי לעבור
לתפריט ( Settingsהגדרות).
( Suspend/Resume3 6השהה/המשך) :לחיצה על
לחצן זה תאפשר לך להשהות את העברת האינסולין או
לחדש אותו במהירות.

שעה ותאריך
אזור תצוגת מידע

הערה
למידע מפורט יותר ,עיין בפרקים הבאים של
מדריך למשתמש זה המסבירים את הפונקציות
ביתר פירוט.

4.5

מסך נעילה

אם תלחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את
התצוגה ,או שהתצוגה תכבה באופן אוטומטי לאחר
פרק זמן מסוים של העדר שימוש ,תוכל להפעיל אותה
שוב בלחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי .ה PDA-ייכנס
למסך הנעילה כמוצג באיור .29
איור 29

אזור פתיחה

מסך הנעילה נחלק לשלושה אזורים עיקריים :שעה
ותאריך ,אזור תצוגת מידע ואזור פתיחה.
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אזור תצוגת שעה ותאריך
מציג את השעה ,היום ,התאריך והשנה הנוכחיים.

אזור תצוגת מידע
מציג את רמת הסוכר האחרונה בדמך ,את הבולוס
האחרון שניתן ואת הקצב הבזאלי הנוכחי; או את המצב
של פונקציה מיוחדת.
הערה
תכולת אזור תצוגת המידע במסך הבית זהה.

אזור פתיחה
פתח את המכשיר על ידי החלקה משמאל לימין
באזור זה.
הערה
תוכל לפתוח את ה PDA-גם בלחיצה בו-זמנית
של הלחצן מטה ועל הלחצן .Enter
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 5התאמת הקצב הבזאלי
5.1

כרטיסיות תוכניות
קצב בזאלי

רשימת פרקי זמן
בקצב בזאלי

הבנת הקצב הבזאלי

אינסולין בזאלי הוא דרכה של המשאבה לדמות
הפרשת אינסולין מחוץ לשעות הארוחה .גם אם אדם
שאינו סובל מסוכרת יצום כל היום עדיין תופרש בגופו
כמות קטנה של אינסולין .האינסולין הבזאלי של
המשאבה משמש להדמיית ההפרשה של כמות זעירה
זו של אינסולין.

5.2

קצב בזאלי ראשוני

כבר הגדרנו את הקצב הבזאלי הראשוני בSettings-
( Wizardאשף ההגדרות) .קצב בזאלי ראשוני הוא
ברירת המחדל של הקצב הבזאלי בתוכניות הקצב
הבזאלי שלך .בסעיפים הבאים תלמד לערוך תוכנית
קצב בזאלי על ידי שינוי הקצב הבזאלי הראשוני בפרקי
זמן שונים.

 5.3עריכת תוכניות קצב בזאלי
(תצוגת רשימה)
במסך הבית ,לחץ על לחצן הפונקציה של הקצב
הבזאלי כדי להיכנס למסך הקצב הבזאלי המוצג באיור
 .30בפניך יוצגו שלוש הכרטיסיות של תוכניות הקצב
הבזאלי ,רשימת פרקי זמן בקצב בזאלי ולחצני פעולה
לתוכניות קצב בזאלי.
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לחצני פעולה
לתוכניות קצב בזאלי
איור 30

הערה
כשה PDA-מוחזק לאורך ,תוצג הList Display-
(תצוגת רשימה) .אם תסובב את ה PDA-לרוחב
תיכנס לתצוגת הגרפים .אולם ,אם אתה עורך פרק
זמן מסוים ,סיבוב התצוגה לא ישנה את התצוגה עד
שתשלים את ההזנה.
בשימוש הראשון במסך ( Basalבזאלי) אף
תוכנית קצב בזאלי איננה פעילה .אם תבחר
להפעיל תוכנית קצב בזאלי אחת מבין שלוש
התוכניות ,הקצב הבזאלי הקודם ייפסק באופן
אוטומטי.

 1עיון בהגדרות
תוכל לעיין בהגדרות של תוכניות קצב בזאלי
ברשימת פרקי זמן בקצב בזאלי .החלק מעלה או מטה
באזור זה כדי לגלול ולראות רשומות מוסתרות ברשימה.

 2עיון בתוכניות קצב בזאלי
ה PDA-מאפשר להפעיל תוכנית קצב בזאלי אחת
מבין שלוש תוכניות קצב בזאלי .תוכל לעיין בתוכניות
הקצב הבזאלי השונות על ידי בחירת אחת מהכרטיסיות
של תוכניות קצב בזאלי.

 3הגדרה מהירה של תוכנית קצב בזאלי
המשאבה מספקת אפשרות הגדרה מהירה של
תוכנית קצב בזאלי .הזנת הכמות היומית הכוללת של
האינסולין הבזאלי שלך ובחירת פרק זמן של  6או 24
שעות תאפשר ל PDA-ליצור עבורך באופן אוטומטי
תוכנית קצב בזאלי.
בחר את הכרטיסייה המתאימה של תוכנית קצב
בזאלי ,ולחץ על ( Change Settingsשנה הגדרות) כדי
לערוך את התוכנית (איור .)31
בחר את השורה העליונה .יופיע חלון ,שבו עליך להזין
את הכמות הכוללת של האינסולין הבזאלי ואת פרק
הזמן הרצוי ( 6או  24שעות) .לאחר הזנת הגדרות אלה,
המערכת תקצה באופן אוטומטי פרקי זמן בקצב בזאלי
לתוכנית הקצב הבזאלי .כעת תוכל להמשיך לערוך לפי
צרכיך פרקי זמן בקצב בזאלי.
הלחצן
בשורה העליונה יאפס את כל פרקי הזמן
בקצב בזאלי.
הערה
ה( Quick Basal Program Setup-הגדרה
מהירה של תוכנית קצב בזאלי) מהווה אומדן בלבד
של הצרכים הבזאליים היומיים שלך .למינון ספציפי
יותר ,התייעץ עם הרופא המטפל בך.
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איור 31

 4עריכת תוכניות קצב בזאלי
א) הוספת קצב בזאלי חדש :הקצב הבזאלי הראשוני
הוגדר ב( Settings Wizard-אשף ההגדרות) .לפיכך,
כברירת מחדל כל  24השעות של תוכנית הקצב הבזאלי
מוגדרות לקצב העברה זה .כדי להוסיף פרק זמן בקצב
בזאלי חדש ,לחץ על הלחצן ( Change Settingsשנה
הגדרות) כדי להיכנס למסך עריכת קצב בזאלי כמוצג
באיור .32

30
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איור 32

כדי להוסיף פרק זמן בקצב
לחץ על הלחצן
בזאלי חדש (איור  .)33לאחר השלמת העריכה (איור
 ,)34הקצב הבזאלי יחולק באופן אוטומטי למספר
פרקי זמן.

איור 33
איור 34

ב) עריכת פרק זמן בקצב בזאלי :תוכל לערוך פרק זמן
בקצב בזאלי בלחיצה על הסמל
.
ג) מחיקת פרק זמן בקצב בזאלי :תוכל למחוק פרק
זמן בקצב בזאלי בלחיצה על הסמל
 .פרק הזמן
יחזור לקצב הבזאלי הראשוני.
הערה
לאחר מחיקת פרק זמן קצב בזאלי ,הPDA-
עשוי למזג פרקי זמן בקצבים בזאליים סמוכים אם
הקצבים הבזאליים זהים.
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 5שינוי שם תוכנית הקצב הבזאלי
לחץ על הלחצן Change Basal Program Name
(שנה שם תוכנית קצב בזאלי) כדי לפתוח את תיבת
הדו-שיח ( Change Nameשנה שם) (איור  .)35שנה
לשם הרצוי.

הערה
אם תלחץ על הלחצן ( Backחזרה) ( ) במסך
( Basal Editעריכת קצב בזאלי) ,תיפתח תיבת דו-
שיח שתאפשר לאשר יציאה .לחץ על ( OKאישור)
כדי לבטל את השינויים .לחץ על ( Cancelביטול)
כדי להמשיך בעריכה.

 5.4עריכת תוכניות קצב בזאלי
(תצוגת גרפים)
איור 35

 6שמירת ההגדרות
לאחר שהשלמת לערוך את תוכנית הקצב הבזאלי,
לחץ על ( Save Settingsשמור הגדרות) כדי לשמור
ולצאת למסך ( Basal Editעריכת קצב בזאלי).
הערה
אם ערכת תוכנית קצב בזאלי שפועלת כעת
במשאבה ,תיפתח תיבת דו-שיח ותישאל האם
לשלוח את התוכנית המעודכנת למשאבה .לחץ על
( OKאישור) לעדכון ולשמירה ,או לחץ על Cancel
(ביטול) כדי לחזור למסך ( Basal Editעריכת קצב
בזאלי).
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במסך הבית ,לחץ על לחצן הפונקציה של הקצב
הבזאלי כדי להיכנס למסך הקצב הבזאלי .כעת בחר
את כרטיסיית תוכנית הקצב הבזאלי הנכונה וסובב את
ה PDA-לרוחב .פעולה זו תפעיל את תצוגת הגרפים של
תוכנית הקצב הבזאלי ,כמוצג באיור .36
הערה
כדי להיטיב להבין את פונקציות תצוגת הגרפים,
עיין בפונקציות של תצוגת הרשימה לפני עריכת
תצוגת הגרפים.

איור 36

 1סקירה של תוכניות הקצב הבזאלי
הציר האנכי של הגרף מייצג את הקצב הבזאלי,
והציר האופקי מייצג את הזמן ומראה את  24שעות
היממה.

 2הוספת פרק זמן בקצב בזאלי
א) בתצוגת הגרפים ,לחץ והחזק אזור כלשהו של הגרף
כדי להיכנס למצב העריכה כמוצג באיור  .37האזור
המודגש הוא פרק הזמן המיועד לעריכה.

איור 37

או על מסך המגע תוכל
ב) בלחיצה על הלחצנים
לבחור פרק זמן בקצב בזאלי אחר .לחץ על הסמל
כדי לפתוח את חלון ( Basal Rate settingהגדרת קצב
בזאלי) ,כמוצג באיור .34
ג) לסיום ,לחץ על הסמל
לשמירה ואחר כך לחץ
על הסמל
כדי לצאת ממצב העריכה.
הערה
אינך יכול לעבור בין ( Basal Programsתוכניות
קצב בזאלי) במצב ( Graph Displayתצוגת גרפים).
חובה לחזור ל( List Display-תצוגת רשימה) כדי
לשנות את ה( Basal Program-תוכנית קצב
בזאלי).
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הערה
אם ערכת תוכנית קצב בזאלי שפועלת כעת
במשאבה ,תיפתח תיבת דו-שיח ותישאל האם
לשלוח את התוכנית המעודכנת למשאבה .לחץ על
( OKאישור) לעדכון ולשמירה ,או לחץ על Cancel
(ביטול) כדי לחזור למסך ( Basal Editעריכת קצב
בזאלי).

5.5

הפעלת תוכנית קצב בזאלי

במסך הבית ,לחץ על לחצן הפונקציה של קצב
בזאלי כדי להיכנס למסך קצב בזאלי המוצג באיור .31
בחר את תוכנית הקצב הבזאלי הנכונה בלחיצה על
הכרטיסייה הנכונה .לחץ על
הלחצן '>'Activate <Program Name
(הפעל את <שם תוכנית>) ואשר בתיבת הדו-שיח.
הערה
לאחר ההשלמה הראשונה של הSettings-
( Wizardאשף ההגדרות) ,חובה להתחיל בהעברה
הבזאלית בהפעלת תוכנית קצב בזאלי .לאחר
מכן ,הפעלת תוכנית קצב בזאלי חדשה תחליף כל
תוכנית שהופעלה בעבר.

הערה
כשתוכנית קצב בזאלי פועלת ,הלחצן Activate
( Programהפעל תוכנית) בכרטיסייה של התוכנית
הפעילה ישתנה ל( Temporary Basal Rate-קצב
בזאלי זמני) (ראה פרק .)5.6

5.6

קצב בזאלי זמני

ברוב המקרים ,הקצב הבזאלי אינו מחייב שינויים
תכופים .אולם ,במקרים מסוימים ייתכן שתרצה לתת
באופן זמני קצב בזאלי שונה כדי להימנע מערכי סוכר
נמוכים או גבוהים בדם.
3 1יש לשקול העלאה של הקצב הבזאלי כשהפעילות
הגופנית פוחתת בימים שאינם ימי עבודה ,כשאוכלים
מזון עתיר חלבון ושומן ,במקרה של שינויים הורמונאליים
חודשיים (נשים) ,כשנוטלים תרופות או במקרה של
היפרגליקמיה לאחר הארוחה.
3 2יש לשקול הפחתה של הקצב הבזאלי :במהלך
פעילות גופנית מאומצת ,בתקופות של ירידת משקל
מהירה ,במהלך שהייה בתנאי סביבה חריגים (לדוגמה,
ג'קוזי ,סאונה וכד') או במהלך שתיית אלכוהול.
הערה
מצבו הגופני של כל אדם שונה .הגדר בזהירות את
הקצב הבזאלי הזמני בהנחיית הרופא המטפל שלך.
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במסך הבית ,לחץ על לחצן הפונקציה של
קצב בזאלי כדי להיכנס למסך ( Basalבזאלי) .ודא
שהכרטיסייה ( Current Basal Programתוכנית קצב
בזאלי נוכחית) פתוחה ולחץ על הלחצן Temporary
( Basal Rateקצב בזאלי זמני) כדי לפתוח את תיבת
הדו-שיח של הגדרות קצב בזאלי זמני (איור .)38

הזן את הקצב הבזאלי הזמני שלך ואת פרק הזמן.
לחץ על הלחצן ( Beginהתחל) .ה PDA-ישלח למשאבה
פקודת העברה בקצב בזאלי זמני .לאחר השלמת
הפקודה ,ה PDA-יחזור באופן אוטומטי למסך הבית שבו
אזור תצוגת המידע יציג את המצב הנוכחי של הקצב
הבזאלי הזמני שלך (איור .)39

הערה
ניתן להגדיר את ה( Rate-קצב) בU/hr-
(יח'/שע') ,או כאחוז מהקצב הבזאלי הנוכחי .למידע
נוסף על ההגדרות ,ראה פרק 5.7

איור 39
איור 38

מערכת משאבת אינסולין Equil™

35

הערה
כברירת מחדל ,הפונקציה Temporary Basal
( Rateקצב בזאלי זמני) כבויה .אם הלחצן מוצג
באפור ,הפעל את הפונקציה באמצעות תפריט
ההגדרות (פרק )5.7

5.7

הגדרות

במסך הבית ,לחץ על 'Settings – Insulin
( 'Delivery Settingsהגדרות – הגדרות העברת
אינסולין) כמוצג באיור  40כדי לשנות את הגדרות
ההעברה.

( Maximum Basal Rate 1קצב בזאלי מרבי):
משמש להגבלת הקצב הבזאלי המרבי שניתן להגדיר
בתפריט ( Basalבזאלי)
הערה
תכונה זו משמשת להגבלת הכמות הבזאלית
המרבית שיהיה ניתן לתת בשוגג או בתפעול שגוי.
( Base Basal Rate 2קצב בזאלי ראשוני):
משמש להזנת הקצב הבזאלי הראשוני (פרק )5.2
הערה
הגדרת ערך זה לקצב הבזאלי הנפוץ ביותר
תפשט את יצירת ה( Basal Programs-תוכניות
קצב בזאלי).
( Temporary Basal Rate 3קצב בזאלי זמני):
משמש להתאמת קצבים בזאליים הזמניים.
א) ( Offכבוי) :כיבוי הפונקציה Temporary Basal
( Rateקצב בזאלי זמני) .לחצן הTemporary Basal-
( Rateקצב בזאלי זמני) המתאים יוצג באפור.
ב) ( U/hrיח'/שע') :הTemporary Basal Rate-
(קצב בזאלי זמני) יוצג לפי יחידות/שעה.
ג)  :%ה( Temporary Basal Rate-קצב בזאלי זמני)
יוצג כאחוז מהקצב הבזאלי הנוכחי.

איור 40
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 6בולוסים
6.1

6.2

הבנת בולוסים

סוכרת גורמת לעלייה של רמות הסוכר בדם לאחר
ארוחות ,ומחייבת מתן מנות בולוס של אינסולין כדי
להפחית את רמות הסוכר בדם .בולוס הוא כמות
האינסולין ,הניתנת בהעברה מהירה לפני הארוחה.
פחמימות ,חלבונים ושומנים משפיעים באופן שונה
על רמת הסוכר בדמך (איור  .)41ניתן לתת שני סוגים
של בולוסים לטיפול בסוגים שונים של צריכת מזון.

בולוסים ידניים

בולוסים ידניים משמשים להורדת רמות גבוהות של
סוכר בדם.
במסך הבית ,לחץ על הלחצן ( Bolusבולוס) כדי
להיכנס למסך ( Bolusבולוס) (איור .)42

סוכר
בדם
פחמימה

חלבון
שומן
זמן
איור 41

איור 42
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לחץ על הלחצן ( Bolusבולוס) בפינה השמאלית
העליונה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח (איור  .)43בחר
את גודל הבולוס ולחץ על ( OKאישור).

איור 43

אם כמות הבולוס אינה  ,0הלחצן ( Startהתחל)
יהיה ירוק ותוכל ללחוץ עליו כדי להתחיל לתת את
הבולוס .חלון ייפתח ,בו תוכל לאשר שברצונך לשחרר
את הבולוס( .הכמות והשעה של הבולוס האחרון יוצגו
כתזכורת).
בזמן שהמשאבה מעבירה ,ה PDA-יחזור למסך
הבית ויציג את מצב הבולוס (איור .)44
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איור 44

6.3

בולוסים קבועים מראש

המסך  Bolusמכיל שלושה בולוסים קבועים מראש
הניתנים לתכנות (איור .)45

 3בולוסים קבועים מראש

3 1הוספת בולוס קבוע מראש :אם בולוס קבוע מראש
ריק ,תוכל ללחוץ במקום כלשהו על הלחצן כדי לפתוח
את תיבת הדו-שיח ( Presetבולוס קבוע מראש) (איור
 .)46ערוך את הפרמטרים כדי ליצור בולוס קבוע מראש
חדש.

איור 46

איור 45

תוכל להגדיר כל אחד משלושת הבולוסים הקבועים
מראש (כברירת מחדל הם ריקים).

3 2שימוש בבולוס קבוע מראש :אם בולוס קבוע מראש
כבר תוכנת ,לחץ על האזור השמאלי של הלחצן והערך
יופיע בכמות הבולוס בקצה השמאלי .החץ הקטן שיופיע
מקשר בין הבולוס הקבוע מראש שנבחר לכמות הבולוס
(איור  .)47תוכל לתת את הבולוס כעת בלחיצה על
הלחצן ( Startהתחל) ,כפי שמתואר בסעיף .6.2
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הערה
ניתן להעביר את כל שלושת המינונים הקבועים
מראש בכל סדר ,אך תתאפשר רק העברה של אחד
מהם בלבד בכל רגע נתון.

6.4

בולוסים מתמשכים

 6.4.1בולוס מתמשך עם כמות כעת
בולוס מתמשך ( )Extended Bolusעם כמות כעת
( )Amount Nowעשוי להיות שימושי כשאתה אוכל מזון
המכיל פחמימות שנספגות באופן מהיר ואיטי (לדוגמה,
מזון מהיר) .בולוס מתמשכים ( )Extended Bolusעם
כמות כעת ( )Amount Nowהוא בולוס הניתן בשני
שלבים – כמות מסוימת ניתנת מיד ,והשארית ניתנת
במשך פרק זמן מתמשך.
איור 47

3 3עריכת בולוס קבוע מראש :לחץ על הסמל
כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של הגדרות הPreset-
(בולוס קבוע מראש) .שנה את ההגדרות ,ולחץ על OK
(אישור) לשמירה.
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הערה
תכונה זו מחייבת בקיאות בנושא ספיגת
הפחמימות האישית .היוועץ בספק שירותי הבריאות
מקצועי לפני שאתה משתמש בתכונה זו.

במסך הבית ,לחץ על הלחצן ( Bolusבולוס) כדי
להיכנס למסך ( Bolusבולוס) והזן כמות בולוס (סעיף
 .)6.2לחץ על ( Extend Bolusבולוס מתמשך) כדי
לפתוח את החלון ( Extend Bolusבולוס מתמשך)
(איור .)48
הערה
כברירת מחדל ,הפונקציה ( Extend Bolusבולוס
מתמשך) אינה פעילה .אם הלחצן מוצג באפור,
הקפד להפעיל את הפונקציה באמצעות תפריט
ההגדרות (סעיף .)6.7

הערה
ניתן להגדיר את ערך ה( Amount Now-כמות
כעת) ביחידות מוחלטות ( ,)Uאו באופן יחסי לכמות
הבולוס הכוללת ( .)%לשינוי הגדרה זו ,ראה סעיף
.6.7
לחץ על ( OKאישור) כדי לאשר הגדרה זו ולחזור
למסך ( Bolusבולוס) .המסך ( Bolusבולוס) יציג כעת
את ה( Amount Now-כמות כעת) ואת הExtend-
( Timeזמן מתמשך) (איור .)49

איור 48

( Amount Nowכמות כעת) :כמות הבולוס שתינתן
באופן מיידי
הכמות המתמשכת ( = )Extend Amountהבולוס
הכולל (( Total Bolus) – Amount Nowכמות כעת)
( Extend Timeזמן מוארך) :פרק הזמן שבמהלכו תינתן
הכמות המתמשכת.

איור 49
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לחץ על הלחצן ( Startהתחל) כדי להתחיל במתן
הבולוס .חלון ייפתח ,בו תוכל לאשר שברצונך לשחרר
את הבולוס( .הכמות והשעה של הבולוס האחרון יוצגו
כתזכורת) .לחץ על ( OKאישור) לאישור ,וה PDA-ישלח
פקודה למשאבה להתחיל בהעברה .בזמן שהמשאבה
מעבירה ,ה PDA-יחזור למסך הבית ויציג את מצב
הבולוס (איור .)50

איור 50
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 6.4.2בולוס מתמשך ללא כמות כעת
בולוס מתמשך ( )Extended Bolusללא כמות כעת
( )Amount Nowעשוי להיות שימושי לאחר ארוחה
ממושכת הכוללת חטיפים רבים ,השהיה של העיכול
עקב גסטרופרזיס או במקרה של ארוחות עתירות שומן.
ניתן לתת בולוס מתמשך ( )Extended Bolusללא
כמות כעת ( )Amount Nowבמשך פרק זמן של 30
דקות עד  8שעות.
לפני שימוש בתכונה זו ,קרא את סעיף  .6.4.1כדי
לתת בולוס מתמשך ( )Extended Bolusללא כמות
כעת ( ,)Amount Nowהגדר את הערך Amount Now
ל( 0-אפס) .לא יינתן בולוס באופן מיידי ,וכמות הבולוס
הכוללת תינתן על פני פרק הזמן שצוין.

6.5

בולוס מהיר

מערכת משאבת אינסולין  Equil Patchכוללת
תכונת ( Quick Bolusבולוס מהיר) ,המאפשרת
למשתמש לתת בולוס בלי להשתמש במסך המגע
או להסתכל בתצוגת ה .PDA-תכונה זו עשויה להיות
שימושית אם אתה שוכח את ה ,PDA-או אם אתה רוצה
לתת בולוס באופן דיסקרטי.
הערה
כברירת מחדל ,הפונקציה ( Quick Bolusבולוס
מהיר) אינה פעילה .כדי לאפשר פונקציה זו ,הקפד
להפעיל אותה באמצעות תפריט ההגדרות (סעיף
)6.7

 6.5.1בולוס מהיר באמצעות הPDA-

3 1במסך הנעילה ,לחץ והחזק את הלחצן Enter
(בחירה) במשך כ 3-שניות .ה PDA-ישמיע התראה
קולית וייכנס למסך ( Quick Bolusבולוס מהיר) (איור
.)51

איור 51

 2בלחיצה הבאה על הלחצן ( Enterבחירה) ,הבולוס
יגדל בתוספת שנקבעה מראש .ניתן להגדיר תוספת זו
בתפריט ההגדרות (איור  .)6.7בכל לחיצה על הלחצן
( Enterבחירה) תשמע גם צפצוף מה ,PDA-המאשר
שלחצת על הלחצן .בכל לחיצה על הלחצן גובה הצליל
יעלה (עד  5וחוזר חלילה) כדי לסייע לך לזכור את מספר
הפעמים שלחצת על הלחצן.
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הערה
המספר המרבי של תוספות בולוס מהיר הוא .20

הערה
בהעדר פעילות במשך  10שניות ,ה PDA-יחזור
למסך הנעילה.
3 3לאחר הגדרת כמות הבולוס הנכונה בלחיצה על
הלחצן ( Enterבחירה) כמספר הפעמים המתאים,
המתן  3שניות וה PDA-ישמיע לך שוב את הצלילים
כדי שתאשר את המספר הנכון של תוספות הבולוס.
אם מספר הצלילים נכון ,לחץ לחיצה אחרונה על הלחצן
( Enterבחירה) והבולוס יינתן.

 6.5.2בולוס מהיר באמצעות המשאבה
מתן בולוס מהיר במשאבה דומה למתן בולוס מהיר
ב.PDA-
3 1לחץ והחזק את הלחצן ( Bolusבולוס) במשאבת
המדבקה .המשאבה תשמיע התראה קולית המציינת כי
כעת ניתן להזין כמות בולוס מהיר.
3 2כל לחיצה נוספת על הלחצן תגדיל את הבולוס
בתוספת שנקבעה מראש .ניתן להגדיר תוספת זו
בתפריט ההגדרות (איור  .)6.7בכל לחיצה על הלחצן
( Enterבחירה) תשמע גם צפצוף מהמשאבה ,המאשר
שלחצת על הלחצן .בכל לחיצה על הלחצן גובה הצליל
יעלה (עד  5וחוזר חלילה) כדי לסייע לך לזכור את מספר
הפעמים שלחצת על הלחצן.
הערה
המספר המרבי של תוספות Quick Bolus
(בולוס מהיר) הוא .20

הערה
אם ברצונך לבטל ,פשוט לחץ על הלחצן Back
(חזרה) או המתן  10שניות עד שהמערכת תחזור
למסך הנעילה
כשהמשאבה מקבלת את הבולוס כיאות ,תשמע
צליל אישור והבולוס יחל .ה PDA-יחזור באופן אוטומטי
למסך הראשי ,המציג את הבולוס ואת הזמן שנותר.
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הערה
בהעדר פעילות במשך  10שניות ,המשאבה תצא
ממצב ( Quick Bolusבולוס מהיר).

3 3לאחר הגדרת כמות הבולוס הנכונה ,המתן  3שניות
והמשאבה תשמיע לך שוב את הצלילים כדי שתאשר
את המספר הנכון של תוספות הבולוס .אם מספר
הצלילים נכון ,לחץ לחיצה אחרונה על הלחצן במשאבה
והבולוס יינתן.
הערה
אם ברצונך לבטל ,פשוט המתן  10שניות עד
שהמערכת תצא ממצב ( Quick Bolusבולוס
מהיר).

6.6

הערה
ביטול העברת בולוס יבטל את הבולוס הכולל
( Amount Nowו.)Extended Amount-

6.7

הגדרות

במסך הבית ,ניתן למצוא את הגדרות הבולוס תחת
'( 'Settings – Bolus Settingsהגדרות – הגדרות
בולוס) כמוצג באיור .52

ביטול בולוס

ניתן להפסיק את הבולוס במהלך העברתו .פעולה זו
עשויה להיות שימושית ,לדוגמה ,אם אתה מבחין שגודל
הבולוס שגוי או שתוכניות הארוחה שלך משתנות.
בעת מתן הבולוס ,מסך הבית מוצג ופרטי הבולוס
מוצגים באזור תצוגת המידע.
לחץ על הלחצן ( Cancelביטול) וחלון האישור יופיע.
לחץ על ( OKאישור) לאישור .תוכל לבטל בולוס גם
בלחיצה והחזקה של הלחצן ( Quick Bolusבולוס מהיר)
במשאבה ,או בלחיצה והחזקה של הלחצן ''Bolus
(בולוס) במשאבה לביטול.
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הערה
תכונה זו משמשת להפחתת האפשרות של מינון
יתר הנגרם על ידי טעות .נסה להגדיר ערך זה כבולוס
המרבי שהיית נותן בדרך כלל .קביעת ערך גבוה מדי
תעלה את הסיכון למינון יתר עקב תפעול שגוי.

איור 52

( Bolus Rate3 1קצב בולוס) :קצב ההעברה הרגיל של
אינסולין הוא  3.0יח'/דק' .השתמש בתפריט זה כדי
להפחית את קצב הבולוס ל 1.5-יח'/דק'.
( Bolus Increment Setting3 2הגדרת תוספת בולוס):
זו הכמות אשר בה הבולוס המבוקש ישתנה בלחיצה על
הלחצן ' '+או '–'.
( Maximum Bolus Setting3 3הגדרת בולוס מרבי):
הבולוס המרבי שהמשתמש יכול לבחור בתפריט
הבולוס.
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( Extended Bolus Settings3 4הגדרות בולוס
מתמשך):
א) ( Offכבוי) :הפונקציה ( Extended Bolusבולוס
מתמשך) כבויה ,והלחצן המתאים יוצג באפור (ברירת
מחדל)
ב) ( Uיח') :ערך ה( Amount Now-כמות כעת) יוצג
ביחידות אינסולין (.)U
ג)  :%ערך ה( Amount Now-כמות כעת) יוצג כאחוז
מכמות הבולוס הכוללת.
( Quick Bolus Settings3 5הגדרות בולוס מהיר):
סמן את תיבת הסימון ליד ( Quick Bolusבולוס מהיר)
כדי לאפשר את הפונקציה  .Quick Bolusהגדרות
( Quick Bolusבולוס מהיר) נוספות יופעלו.
א) ( Quick Bolus Incrementתוספת בולוס מהיר):
מגדירה את מידת ההגדלה של הבולוס בכל לחיצה על
הלחצן .Quick Bolus

 7הכנה לטיפול
7.1

הכנת ערכת העירוי

3 1תחילה רחץ את ידיך ואת אזור העירוי ,ואפשר להם
להתייבש .הסר את בסיס המשאבה מאריזתו ,והנח
אותו על אחד מהאזורים המוצעים המוצגים באיור 53
(בטן ,זרוע עליונה ,ירך ,גב תחתון וכד') .הימנע משימוש
באזורים העלולים להתחכך בעצמים אחרים ,כגון
חגורות ,חגורות מותניים או ביגוד צמוד .כמו כן ,ודא כי
אזור העירוי רחוק  2עד  3ס"מ לפחות מהטבור.
לאישה הנמצאת בהיריון מתקדם אסור להשתמש בבטן
כאזור עירוי.

3 2פתח את אריזת הקנולה כפי שמצוין על האריזה.
הכנס את ערכת הקנולה לתוך הדוקרן כמוצג באיור
 54עד לדריכה של ערכת הקנולה ,המלווה בשני צלילי
נקישה .אתה אמור לראות שערכת הקנולה מחוברת
היטב לדוקרן ,ושהדוקרן מוחזק היטב במצב דרוך.
הערה
ערכות עירוי מורכבות מאריזת קנולה ובסיס.
הקפד להשתמש אך ורק באבזרי עירוי של
( MicroTechלדוגמה,HRN-S-90 ,HRN-S-60 ,
 HRN-H-45או .)HRN-H-65

חזית

גב

איור 53
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3 4אחוז את הדוקרן ,וישר את הקצה הקדמי עם תחתית
בסיס המשאבה כמוצג באיור  .56להתקנה ,לחץ מטה
עד שתשמע נקישה המעידה כי הוכנס למקום .לחץ
בו-זמנית על לחצן השחרור בשני צדי הדוקרן .הקנולה
תוחדר דרך הבסיס בסיס לאזור העירוי.

איור 54

3 3הסר את מכסה ההגנה כמוצג באיור .55

איור 56

הערה

איור 55
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כשלוחצים על לחצן השחרור ,חובה ללחוץ
באמצעות היד השנייה על החלק התחתון של הדוקרן
ולא ניתן להרים את לוחית הבסיס.

3 5שחרר את הדוקרן מבסיס המשאבה בלחיצה על
הלחצן בקצה התחתון של הקנולה ,כמוצג באיור  .57אם
המחט שהוחדרה ,או בסיס המחט ,נשארים על הקנולה,
הסר אותה בזהירות מאזור העירוי .הרכב את מכסה
ההגנה על ערכת הקנולה.

איור 58

איור 57

3 6אם המחט נשארת בתוך הדוקרן ,הרכב את מכסה
ההגנה על בסיס המחט .לחץ היטב את החלק העליון
של הדוקרן כדי לשחרר את בסיס המחט (איור ,)58
והשלך אותה כיאות.

7.2

הסרת ערכת העירוי

קלף קצה אחד של המדבקה כמוצג באיור ,59
והמשך לקלף הרחק מהעור עד להסרת כל ערכת
העירוי.

הערה
השלך כיאות את מחט ההחדרה למכל רפואי
לאיסוף פריטים חדים.

איור 59
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7.3

מילוי המכל

3 1הוצא את המכל החדש מהאריזה.
3 2נקה את בקבוקון האינסולין במגבון אלכוהול ,וחבר
אותו למתאם המילוי כמוצג באיור .60

איור 61

3 4הקש על צד המכל כדי לסייע לעלייה של כל בועות
האוויר אל החלק העליון של המכל (איור .)62
איור 60

3 3כשבקבוקון האינסולין למעלה ,משוך באיטיות את
הבוכנה ושאב אינסולין לתוך המכל כמוצג באיור .61

איור 62

50
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3 5לחץ באיטיות על הבוכנה כדי להוציא את הבועות
חזרה לתוך הבקבוקון ,ומשוך באיטיות כדי לשאוב עוד
אינסולין לתוך המכל .חזור על הפעולות עד שיש מספיק
אינסולין במכל ,ללא בועות אוויר (איור .)63

איור 64

3 7משוך את שתי לשוניות השחרור (המוצגות באיור
 )65הרחק מהמכל כדי לשחרר את מתאם המילוי.
הערה
איור 63

3 6הוצא את בקבוקון האינסולין ממתאם המילוי
(איור .)64

מתאם המילוי מכיל מחט ,ויש להשליכו באופן
הולם.

איור 65
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3 8הסר את הבוכנה על ידי שחרור ההברגה נגד כיוון
השעון (איור )66

איור 66

7.4

הרכבת המכל במשאבה

איור  77מתאר את רצף הפעולות המשמש לחיבור
המכל והסוללה למשאבה .התקן תמיד סוללה טעונה
לחלוטין ומכל שמולא זה עתה.

52
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הערה
במהלך הפירוק ,שים לב במיוחד לכיוון המשאבה.
פירוק שגוי עלול לגרום נזק.

איור 67

ודא כי הסוללה הוכנסה בכיוון המוצג באיור .67

איור 68

7.5

פירוק המכל

תוך כדי אחיזת המשאבה והמכל בכיוון המוצג באיור
 ,69כופף את המכל לאורך קו התפר כמוצג עד להפרדה
של המכל מהמשאבה .הקפד לטעון מיד את הסוללה
כדי להבטיח תמיד התקנה של סוללה טעונה עם מכל
חדש .השלך את המכל המשומש למכל רפואי לאיסוף
פריטים חדים.

איור 69

מערכת משאבת אינסולין Equil™

53

 8החלפת משאבת אינסולין
Equil Patch
!

אזהרה

לפני שאתה ממשיך ,ודא כי אתה מכיר את
הפעולות הנפוצות של הגדרת המשאבה ,כגון
התקנה/הסרה של ערכת עירוי ,מילוי מכל חדש
והרכבה/פירוק של המכל (פרק .)7
סעיף זה מסביר כיצד לחבר משאבת אינסולין חדשה
ל ,PDA-או כיצד להחליף משאבה ישנה.
3 1במסך הבית ,לחץ על הלחצן ( Actionsפעולות)
ואחר כך על הלחצן ( New Pumpמשאבה) כדי להיכנס
ל( New Pump Wizard-אשף משאבה חדשה)
א) אם אתה משתמש לראשונה באשף לחיבור
המשאבה ,האשף יתחיל באיור  .70התקן ערכת עירוי
חדשה (פרק  ,)7.3הרכב מכל שמולא וסוללה טעונה
על המשאבה כמוצג בהנפשה (איור  .)73לחץ על
( Continueהמשך) כדי לעבור לעמוד הבא.
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איור 70

ב) אם זה אינו השימוש הראשון שלך באשף לחיבור
משאבה ,האשף יחל באיור  .71הסר את המשאבה ואת
המכל מערכת העירוי ,כמוצג באיור  .72הסר את ערכת
העירוי הישנה ,התקן ערכה חדשה (פרק  )7.3ולחץ על
( Continueהמשך) .בעמוד הבא תתבקש לנתק את
המשאבה הישנה.
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לחץ על ( Continueהמשך) כדי לנתק את המשאבה
הישנה מה PDA-והמתן להרצה לאחור שלה .הפרד את
המכל המשומש מהמשאבה (פרק  ,)7.5השלך אותו
והרכב מכל שמולא וסוללה טעונה על המשאבה כמוצג
בהנפשה (איור  .)70לחץ על ( Continueהמשך) כדי
לעבור לעמוד הבא.
הערה
הקפד להשתמש בסוללה טעונה לחלוטין.
סוללה חלשה עשויה לחייב החלפה תכופה יותר של
מכלים ,הכרוכה בהשלכת אינסולין.
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איור 72

הערה
מטעמי בטיחות ,ה PDA-יכול לשלוט על
משאבה אחת בלבד בכל רגע נתון.

איור 71

3 2הזן את המספר הסידורי של המשאבה החדשה
במקום המיועד לכך (איור  )73באמצעות המקלדת
שעל המסך .לחץ על הלחצן ( Backחזרה) כדי לצאת
מהמקלדת ,ואחר כך לחץ על ( Continueהמשך).
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ה PDA-ינסה להתחבר למשאבה החדשה .לאחר
הפעלת המשאבה החדשה ,ה PDA-יציג מסך אישור
(איור .)74

3 3במסך האישור (איור  ,)74לחץ על הלחצן Continue
(המשך).

איור 74

מספר סידורי

איור 73
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3 4תוך כדי אחיזת המשאבה בכיוון המוצג באיור ,76
לחץ על הלחצן ( Prime Reservoirאתחל מכל) (איור
 .)75הבוכנה תתחיל לנוע באיטיות .המשך ללחוץ על
הלחצן עד שתראה טיפה של אינסולין על קצה המחט
(איור  .)76כעת לחץ על ( Continueהמשך).

3 5חבר את המשאבה לערכת העירוי כמוצג באיור 77
ולחץ על ( Continueהמשך).

איור 75

קצה מחט

איור 76
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איור 77

3 6כעת בחר אם למלא את הקנולה או לא (איור .)78
לאחר השלמת הפעולה ,המשאבה תתחיל בהעברה.
הערה
דלג על פעולה זו רק אם ערכת העירוי לא
הוחלפה (כך שאין צורך למלא את הקנולה).

60
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איור 78
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 9החלפת המכל
9.1
!

הגדרה
אזהרה

לפני שאתה ממשיך ,ודא כי אתה מכיר את
הפעולות הנפוצות של הגדרת המשאבה ,כגון
התקנה/הסרה של ערכת עירוי ,מילוי מכל חדש
והרכבה/פירוק של המכל (פרק .)7
אם מכל האינסולין המחובר למשאבה מתרוקן ,עליך
להחליף אותו.
3 1במסך הבית ,לחץ על הלחצן ( Actionsפעולות)
ואחר כך לחץ על הלחצן ( New Reservoirמכל חדש)
כדי להיכנס ל( New Reservoir Wizard-אשף מכל
חדש) .נתק את המשאבה ואת המכל מערכת העירוי
כמוצג באיור  .78לחץ על ( Continueהמשך) ,המשאבה
תריץ לאחור וה PDA-יציג את העמוד הבא של האשף.
לפני שאתה ממשיך לשלב הבא ,עליך להסיר את ערכת
העירוי ,להחליף אותה (פרקים  7.1עד  )7.2ולהכין מכל
אינסולין חדש (פרק .)7.3
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איור 79

3 2הפרד את המכל המשומש מהמשאבה (פרק ,)7.5
השלך את המכל הישן והרכב מכל מלא וסוללה טעונה
על המשאבה כמוצג בהנפשה (איור  .)80לחץ על
( Continueהמשך) כדי לעבור לעמוד הבא.
הערה
הקפד להשתמש בסוללה טעונה לחלוטין .סוללה
חלשה עשויה לחייב החלפה תכופה יותר של מכלים,
הכרוכה בהשלכת אינסולין.
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איור 80

3 3תוך כדי אחיזת המשאבה בכיוון המוצג באיור ,82
לחץ על הלחצן ( Prime Reservoirאתחל מכל) (איור
 .)81הבוכנה תתחיל לנוע באיטיות .המשך ללחוץ על
הלחצן עד שתראה טיפה של אינסולין על קצה המחט
(איור  .)81הרקע של הלחצן '( 'Nextהבא) יאופשר
ויהפוך מאפור לירוק .לחץ על ( Continueהמשך) כדי
לעבור לשלב הבא.

איור 81

קצה מחט

איור 82
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3 4חבר את המשאבה לערכת העירוי כמוצג באיור 83
ולחץ על ( Continueהמשך).
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איור 83

3 5כעת בחר אם למלא את הקנולה או לא (איור .)84
לאחר השלמת הפעולה ,המשאבה תתחיל בהעברה.

איור 84

הערה
דלג על פעולה זו רק אם ערכת העירוי לא
הוחלפה (כך שאין צורך למלא את הקנולה).
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 10מכשיר סוכר מובנה

מכסה בטיחות

דוקרן

 10.1עקרון הפעולה
מכשיר הסוכר בדם המשולב משתמש בחיישן ביולוגי
אלקטרוכימי המכיל גלוקוז אוקסידאז ומזהה גלוקוז
 β-dבדגימת דם .כשדגימת הדם נוגעת בקצה מקלון
הבדיקה ,המקלון סופג אותה באופן אוטומטי ומגיב עם
הריאגנט הכימי באזור התגובה .התגובה הכימית גורמת
לשינוי בזרם ,שנמדד כדי לקבל את ריכוז הסוכר.

 10.2יישום
משמש לקביעת רמות סוכר בדם נימי מלא וטרי.
ניתן לשימוש לצורכי בדיקה עצמית ובאופן מקצועי .ניתן
להשתמש בתוצאות הבדיקה לניהול רמות הסוכר בדם,
אך אין להשתמש בהן לאבחון סוכרת.

 10.3דגימת דם
לפני הבדיקה ,למד כיצד לאסוף דם ובחר מקום נקי
ויבש לביצוע הבדיקה.
טיפים חשובים
לפני הבדיקה ,השתמש באלכוהול או במי סבון
לחיטוי אתר הדגימה .במידת הצורך ,השתמש במים
חמים להגברת זרימת הדם .יבש את ידיך ואת אתר
הדגימה ,וודא כי לא נותרו עליהם שאריות סבון.
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קנה דריכה

מחזיק מחט

לחצן שחרור
איור 85

 10.3.1בדיקת קצה אצבע
כוון את עומק החדירה כדי להפחית את אי-הנוחות.
המכסה השקוף אינו דרוש לדגימה מקצה האצבע.

3 2סובב את מכסה הבטיחות מהדוקרן ,ושמור אותו
לשם השלכת הדוקרן.

3 1הסר את מכסה התקן הדקירה .החדר את הדוקרן
למחזיק הדוקרן עד שיגיע לעצירה מלאה.

4 5

איור 87

3 3התקן בזהירות את מכסה התקן הדקירה על התקן
הדקירה ,תוך הימנעות מנגיעה בקצה מחט הדוקרן.

4 5

איור 86

איור 88
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3 4כוון את עומק הדקירה על ידי סיבוב מתאם העומק
(להתקן הדקירה  5הגדרות עומק דקירה) .כדי להפחית
את אי-הנוחות ,בחר את ההגדרה הנמוכה ביותר
שמאפשרת להפיק דגימת דם נאותה.

3 5משוך לאחור את קנה הדריכה עד שתשמע נקישה.
התקן הדקירה טעון כעת ,ומוכן לאיסוף הדם.

כיוון עומק
4 5

 1ו:2-
:3
 4ו:5-

לעור עדין
לעור רגיל
לעור עבה או יבלתי

איור 90

הערה
גם הגברת הלחץ של התקן הדקירה על האצבע
תעמיק את הדקירה.

2 3 4

איור 89
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3 6לפני דגימת הדם ,רחץ את ידיך או השתמש בספוגית
אלכוהול לניקוי האזור .רחיצת ידיים במים חמים מגבירה
את זרימת הדם .תוכל לבצע גם עיסוי מפרק היד עד
לאצבע כדי לסייע לזרימת הדם ולשפר אותה.

איור 92

איור 91

3 7הצמד את התקן הדקירה לצד האצבע המיועד
לדקירה ולחץ על לחצן השחרור ,ואחר כך הנח את התקן
הדקירה .עסה קדימה באיטיות מבסיס האצבע עד
הקצה כדי להגדיל את הדגימה.

הערה
כדי להפחית כאב ,דקור את צדי קצות האצבעות
המכילים פחות קצות עצבים .כדי להאיץ את
החלמת הפצעים ולצמצם התפתחות של יבלות,
השתדל להחליף את מיקומי דקירת האצבעות
בסבבים.

4
3
2
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 10.4הסרת הדוקרן

3 1שחרר את ההברגה של מכסה התקן הדקירה .לחץ
היטב את המחט לתוך מכסה הבטיחות.

אמצעי זהירות לגבי הדוקרן:
• אל תשתמש בדוקרן אם מכסה הבטיחות משוחרר
או חסר.
• אל תשתמש בדוקרן אם המחט מכופפת.
• היזהר כשמחט הדוקרן חשופה.
• אל תשתף דוקרנים עם אנשים אחרים.
• כדי להימנע מזיהום צולב ,השתמש תמיד בדוקרן
חדש ומעוקר .אל תמחזר דוקרנים.
• הימנע מזיהום דוקרנים בקרם ידיים ,בדטרגנטים,
בשמן ובלכלוך אחר.

איור 93

3 2משוך את הדוקרן החוצה ממחזיק הדוקרן .השלך
כיאות את הדוקרן המשומש.

איור 94
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תזכורת:
• אין לשתף התקני דקירה .כל אדם אמור להחזיק
ברשותו התקן דקירה ודוקרנים משלו.
• נקה את התקן הדקירה לפני השימוש ואחריו
באלכוהול או במגבון חיטוי .הקפד לנקות את חלק
ההתקן הנוגע באצבע .אל תטביל את התקן הדקירה
במים.
• לאחר השימוש ,עצור את הדימום וחטא את הפצע.

 10.5שחרור מקלוני הבדיקה

החלק האחורי של ה PDA-מצויד בחולץ מקלוני
הבדיקה .תוכל לשחרר בקלות את המקלונים על ידי
החלקת לחצן החולץ כמוצג באיור .95

 10.6מדידת סוכר בדם
אם התצוגה פועלת ,הכנס מקלון בדיקה מסוג
 Exactive EQומסך מד הסוכר בדם יופיע (איור .)96

איור 95

איור 96

לאחר הכנסת המקלון ,הנח עליו דם כמוצג במסך.
לאחר הנחת כמות מספקת של דם ,המסך יספור מטה
 5שניות ואחר כך יציג את תוצאת הבדיקה כמוצג
באיור .97
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אזור תוצאת הבדיקה

פעולות משתמש

74

איור 97
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3 1אזור תוצאת הבדיקה :מציג את תוצאת בדיקת
הסוכר בדם ביחידה הנכונה ,וכן את השעה/תאריך.
הסקאלה מעל לקריאה מציגה אם התוצאה נמצאת
בטווח היעד או לא .אם התוצאה חורגת מהטווח ,הפס
יהיה צהוב.
3 2אזור פעולות משתמש :מכיל את תגיות תוצאת
בדיקת הסוכר בדם ,את תיבת הסימון למדידה לא
תקינה ואת הלחצן ( Bolus Calculatorמחשבון בולוס).
תגיות תוצאה :השתמש באזור זה לתיוג התוצאות
לפני/אחרי פעילות גופנית או ארוחה .תגיות אלה
יסייעו למיין את התוצאות לסיווגים שונים בעת חישוב
ממוצעים.
תיבת סימון מדידה לא תקינה
( :)Invalid Measurementאם תיבה זו מסומנת,
המדידה תירשם בהיסטוריה אך לא תשמש לחישוב
ממוצעים.
( Bolus Calculatorמחשבון בולוס) :אם מחשבון
הבולוס פתוח בתפריט ( Settingsהגדרות) ,הלחצן
יהפוך לירוק אחרי רישום קריאת סוכר בדם.
לאחר השלמת הבדיקה ,החלק את חולץ מקלוני
הבדיקה כדי לשחרר את מקלון הבדיקה .שחרור מקלוני
הבדיקה או לחיצה על לחצן החזרה יחזירו אותך למסך
האחרון.

הערה
רמת הסוכר בדמך תישמר אוטומטית בהיסטוריה
לאחר שתצא מפונקציית מד הסוכר בדם.
הנח את דגימות הדם על קצה המקלון עד שחלון
הבדיקה יתמלא .מסך ה PDA-יתחיל לספור מטה
כשכמות הדם נאותה .אם חלון הבדיקה אינו מלא ,תוכל
להוסיף דם תוך  3שניות .אם לא הונח מספיק דם תוצג
שגיאה .השלך את מקלון הבדיקה והשתמש במקלון
חדש .אם אתה רואה שחלון הבדיקה אינו מלא ,אך
הספירה לאחור מתחילה בכל זאת ,השלך את מקלון
הבדיקה והשתמש במקלון חדש.

 10.7השוואת תוצאות מד הסוכר
לתוצאות מעבדה

מד הסוכר בדם של ה PDA-שברשותך וציוד
המעבדה מדווחים שניהם על ריכוזי סוכר בנסיוב ,או
ברכיב הפלזמה בדמך .אולם ,הבדלים בין שתי המדידות
הם תקינים וייתכן כי תוצאות הבדיקה של מד הסוכר
שברשותך יהיו שונות במקצת מתוצאות המעבדה.
כדי להבטיח השוואה סבירה בין תוצאות מד הסוכר
שברשותך לתוצאות המעבדה ,פעל על פי ההנחיות
הבאות:
3 1ודא כי מד הסוכר של ה PDA-פועל כיאות.
3 2ההשוואות יהיו מדויקות יותר אם לא תאכל לפחות
 4שעות (עדיף  8שעות) לפני הבדיקה.
3 3הבא למעבדה את ה ,PDA-את מקלוני הבדיקה ואת
תמיסת הבקרה.
3 4ודא כי לא חלפו מעל  15דקות בין הבדיקות של
ה PDA-והמעבדה.

איור 98

3 5רחץ את ידיך ויבש אותן לפני ביצוע בדיקת הדם.
3 6הקפד לפעול על פי ההוראות המובאות במדריך זה.
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ייתכנו סטיות קלות בין תוצאות הבדיקה .סטיות אלו
עשויות לנבוע מהסיבות הבאות:
רמות החמצן בדם וספירות תאי הדם האדומים
משתנות ממטופל למטופל ,ואף עבור אותו המטופל .מד
הסוכר בודק ריכוזי הסוכר בדם בקרב מגוון המטופלים
הרחב ביותר האפשרי .אם מדדי הדם של המשתמש
נמצאים במרכז הטווח התוצאה תהיה אידיאלית .אם
לא ,יירשמו סטיות קלות( .הסטיות יהיו בטווח המותר על
ידי הממשל המקומי).

 10.8בדיקות בקרת איכות
תמיסת בקרה היא תמיסת סוכר בריכוז ידוע,
המשמשת לאישור שמד הסוכר של ה PDA-ומקלוני
הבדיקה פועלים כיאות.
ברוב המקרים ,עליך להשתמש בתמיסת הבקרה
 .1יש להשתמש בתמיסת הבקרה  2לבדיקה משנית
בלבד .חובה לרכוש את תמיסת הבקרה בנפרד .השתמש
בתמיסת הבקרה לביצוע בדיקות בקרת איכות ,שיכולות
לאמת פעולה נאותה של מד הסוכר של ה.PDA-
עליך לבצע בדיקה באמצעות תמיסת בקרה אם
אתה חושד כי מד הסוכר או מקלוני הבדיקה אינם
פועלים כיאות ,אם אתה חושד כי תוצאות הבדיקה אינן
מדויקות או שאינן תואמות את תחושתך או אם אתה
חושד כי מד הסוכר פגום:
3 1אם התצוגה פועלת ,הכנס מקלון בדיקה ומסך מד
הסוכר בדם יופיע .סמן את תיבת הסימון של תמיסת
הבקרה כדי לציין שאתה מבצע בדיקת בקרת איכות.
ה PDA-יציג הנפשה ,כמוצג באיור  .99נער את בקבוק
תמיסת הבקרה ,סחט אותו בעדינות כדי להוציא את
תמיסת הבקרה ,השלך את הטיפה הראשונה וטפטף
את הטיפה השנייה על משטח נקי שאינו סופג .כעת
צור מגע בין הטיפה השנייה לאזור הדגימה של מקלון
הבדיקה .אל תאפשר מגע בין הבקבוק למקלון הבדיקה.
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איור 99

3 2לאחר הנחת כמות מספקת של תמיסת בקרה,
המסך יספור מטה  5שניות ואחר כך יציג את תוצאת
הבדיקה כמוצג באיור  .100התוצאה מוצגת במחצית
העליונה של המסך .אם התוצאות נמצאות בטווח
המודפס על אריזת מקלוני הבדיקה (לרוב ,)CTRL1
ההתקן פועל כיאות.
הערה
אם נוצרת בועה גדולה ,נגב אותה בנייר כותנה
נקי ובצע את הפעולות הבאות :אם חלון הבדיקה
אינו מלא ,אל תוסיף תמיסה .בטל את הפעולה ונסה
שוב עם מקלון בדיקה חדש.
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איור 100

3 3לאחר השלמת הבדיקה ,החלק את חולץ מקלוני
הבדיקה כדי לשחרר את מקלון הבדיקה.
הערה
תוצאות בדיקת תמיסת הבקרה לא יישמרו
בהיסטוריה ,ותגיות תוצאות הבדיקה יוצגו באפור.
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אם תוצאות תמיסת הבקרה חורגות מטווח הייחוס:
• ודא כי אתה משתמש בטווח הנכון .יש לבדוק את
התוצאות של תמיסת הבקרה  1מול הטווח ,CTRL1
המודפס על הבקבוקון (או על שקית האלומיניום) של
מקלוני הבדיקה.
• בדוק את תאריך התפוגה של מקלון הבדיקה ושל
תמיסת הבקרה .ודא כי האריזה לא נפתחה לפני מעל
שישה חודשים .השלך כל מקלון בדיקה ותמיסת בקרה
שתוקפם פג.
• ודא כי אתה בודק בטווח הטמפרטורות הנכון ( 15עד
 30מע' צלזיוס).
• ודא כי בקבוקון מקלוני הבדיקה ובקבוק תמיסת
הבקרה סגורים היטב.
• ודא כי אתה משתמש במותג הנכון של תמיסת
בקרה.
• ודא כי אתה מיישם כיאות את ההוראות המובאות
במדריך למשתמש.
לאחר בדיקת כל התנאים לעיל ,חזור על בדיקת
בקרת האיכות עם מקלון בדיקה חדש.
אם תוצאות בדיקת בקרת האיכות עדיין חורגות
מהטווח המודפס על הבקבוקון (או על שקית
האלומיניום) של מקלוני הבדיקה ,ייתכן שקיימת בעיה
במד הסוכר שברשותך .פנה לקבלת עזרה וצור קשר
עם המשווק.

תמיסת הבקרה  1מספיקה לרוב צורכי הבדיקה
העצמית .אם אתה סבור שה PDA-או שמקלוני הבדיקה
אינם פועלים כיאות ,ייתכן שתרצה לבצע גם בדיקה
ברמה  .2חזור על השלבים לעיל באמצעות תמיסת
הבקרה  ,2ובדוק אם התוצאות נמצאות בטווח CTRL2
(נוזל בקרה  )2המודפס על התווית .לאישור התוצאות,
הבדיקות של תמיסת הבקרה  1אמורות להימצא
בטווח  CTRL1והבדיקות של תמיסת הבקרה  2אמורות
להימצא בטווח .CTRL2

 10.9הזנה ידנית של קריאת הסוכר
תוכל להזין את קריאת הסוכר בדמך גם באופן ידני.
פעולה זו שימושית במיוחד אם אתה משתמש במד
סוכר נפרד .הרשומה תישמר בהיסטוריה ,ויהיה ניתן
להשתמש בה במחשבון הבולוס.
במסך הבית ,לחץ על הלחצן ( Actionsפעולות)
ואחר כך לחץ על הלחצן Enter BG Reading
( Manuallyהזנה ידנית של קריאת סוכר בדם) כדי
להיכנס למסך ההזנה הידנית (איור  .)101הזן את קריאת
הסוכר בדמך באמצעות הלחצנים ' .'–' / '+בחר את
התגית המתאימה (] Before/After Exerciseלפני/
אחרי פעילות גופנית[] Before/After Meal ,לפני/אחרי
ארוחה[) ולחץ על ( Saveשמור) .כעת לחץ על הלחצן
( Backחזרה) כדי לצאת ממסך זה.

הערה
לאחר שמירת קריאה בהיסטוריה ,לא ניתן
לשנות אותה.
אם ברצונך להזין תוצאה נוספת של סוכר בדם,
צא בלחיצה על הלחצן ( Backחזרה) והיכנס שוב
למסך ( Enter BG Reading Manuallyהזנה ידנית
של קריאת סוכר בדם).

הערה
אם ה( Bolus Calculator-מחשבון בולוס)
פתוח בתפריט ( Settingsהגדרות) ,הלחצן יהפוך
לירוק אחרי רישום קריאת סוכר בדם .ראה פרק 11
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 10.10הגדרות

במסך הבית ,לחץ על Settings / BG Settings
(הגדרות  /הגדרות סוכר בדם).
לחץ על ( BG Reminder Settingsהגדרות תזכורת
סוכר בדם) כדי להיכנס למסך BG Reminder Settings
(הגדרות תזכורת סוכר בדם) (איור .)102

איור 101

איור 102
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כדי להוסיף תזכורת חדשה ,וחלון
לחץ על
ייפתח (איור  .)103הזן את השעה ואת Reminder
( Nameשם תזכורת) ,ואחר כך לחץ על ( OKאישור).

לחיצה על הלחצן ( OKאישור) תחזיר אותך למסך
הראשי ( BG Remindersתזכורות סוכר בדם) ,בו תוצג
תזכורת הסוכר בדם החדשה שהגדרת.
כעת תוכל לאפשר/להשבית את התזכורת על ידי
סימון  /ביטול סימון של התיבה (איור .)104

איור 103

הערה
אם אתה רוצה שתזכורת זו תחזור מדי יום ,לחץ
על תיבת הסימון '( '?Repeat this Reminderהאם
לחזור על תזכורת זו?)

איור 104

הערה
אם תזכורת סוכר בדם מופעלת ,הסמל
בשורת המצב.

יוצג
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 10.11פתרון בעיות במד הסוכר בדם

הערה
התראות סוכר בדם כוללות צליל קצר אחד
(צפצוף) ,רטט קצר אחד ולעתים חלון מוקפץ
המופיע בו-זמנית.

התראת סוכר בדם

סוג הודעה

Test result is below the measurement
range
(תוצאת הבדיקה נמוכה מטווח המדידה)
Test result is above the measurement
range
(תוצאת הבדיקה גבוהה מטווח המדידה)
בדוק קטונים

התראת שמע ורטט,
המלווה בחלון הודעה

התראת שמע ורטט,
BG Meter initialization error
המלווה בחלון הודעה
(שגיאה באתחול מד הסוכר בדם)
 Test strip was removed during the testהתראת שמע ורטט,
המלווה בחלון הודעה
(מקלון הבדיקה הוסר במהלך הבדיקה)
 Test strip is contaminated, used, or theהתראת שמע ורטט,
 blood sample is added to the test stripהמלווה בחלון הודעה
prematurely
(מקלון הבדיקה מזוהם ,משומש או שדגימת
הדם נוספה בטרם עת למקלון הבדיקה)
התראת שמע ורטט,
Insufficient sample
המלווה בחלון הודעה
(כמות דגימה בלתי מספקת)
 Temperature exceeds operation rangeהתראת שמע ורטט,
המלווה בחלון הודעה
(הטמפרטורה חורגת מטווח ההפעלה)
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התראת שמע ורטט,
המלווה בחלון הודעה
התראת שמע ורטט,
המלווה בחלון הודעה

פתרון
אתחל את ה .PDA-אם הבעיה נמשכת,
פנה למשווק.
חזור על הבדיקה ,וודא כי מקלון הבדיקה
נשאר במקומו.
בדוק שוב עם מקלון בדיקה חדש.

בדוק שוב עם מקלון בדיקה חדש .ודא כי
כמות הדם מספיקה למילוי חלון הבדיקה.
עבור למקום שהטמפרטורה בו נמצאת
בטווח טמפרטורות ההפעלה הרגילה וחזור
על הבדיקה.
חזור על הבדיקה .אם אתה רואה תוצאה
זהה ,פנה מיד לאיש הצוות הרפואי המטפל
בך.
חזור על הבדיקה .אם אתה רואה תוצאה
זהה ,פנה מיד לאיש הצוות הרפואי המטפל
בך.
בדוק קטונים ,ופנה מיד לאיש הצוות הרפואי
המטפל בך

 11מחשבון בולוס
 11.1מבוא
לפני מתן בולוס ,המטופלים צריכים לחשב בדרך
כלל את כמות האינסולין שעליהם לתת לפי פרמטרים
שונים (לדוגמה ,כמות הפחמימות שהם אוכלים) .תהליך
זה עלול להיות מועד לבעיות ,כיוון שיש להתייחס
לפרמטרים רבים.
 PDAמצויד במחשבון בולוס רב-עוצמה ,המסוגללהציע את גודל בולוס לפי הנתונים שלך .לאחר הגדרה
נאותה של הנתונים ,מחשבון הבולוס יוכל להציע מינון
בולוס לאחר שתבדוק את רמת הסוכר בדמך ותזין
את כמות הפחמימות שאתה מתעתד לאכול .מחשבון
הבולוס יכול להתייחס גם לכמות האינסולין שבה
משתמש כעת גופך ולתקן את מינון הבולוס המוצע.

הערה
למחשבון הבולוס נדרש המידע הבא:
 )1רמת הסוכר הנוכחית בדם (ממד הסוכר
הפנימי)
 )2רמת היעד של הסוכר בדם (הגדרת משתמש –
שאל את הרופא המטפל שלך)
 )3יחס הפחמימות (שאל את הרופא המטפל
שלך)
 )4צריכת הפחמימות (הכנסת המשתמש)
 )5גורם הרגישות לאינסולין (שאל את הרופא
המטפל שלך)
 )6התיקון השלילי/הפוך (הגדרת משתמש – שאל
את הרופא המטפל שלך)
 )7זמן האינסולין הפעיל (שאל את הרופא
המטפל שלך)
הצעת מחשבון הבולוס מחושבת באופן הבא:
הצעת הבולוס =
בולוס הארוחה  +בולוס התיקון – האינסולין הפעיל

בולוס הארוחה מפצה על העלייה ברמות הסוכרים
בדם הנובעת מהאכילה:
בולוס הארוחה (= )U

צריכת הפחמימות (גר')
יחס פחמימות
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בולוס התיקון משמש להבאת רמת הסוכר הנוכחית
בדמך לרמת היעד:
בולוס התיקון (= )U
רמת הסוכר הנוכחית בדם – רמת היעד לסוכר בדם (מ"ג/ל')
גורם הרגישות לאינסולין (מ"ג/ל)U/

הערה
אם הפונקציה ( Negative Correctionתיקון
שלילי) מופעלת ( ,)ONבולוס התיקון יחושב תמיד.
אם הפונקציה ( Negative Correctionתיקון
שלילי) כבויה ( ,)OFFבולוס התיקון יחושב רק אם
רמת הסוכר הנוכחית בדמך גבוהה מרמת היעד של
הסוכר בדם.

הערה
כברירת מחדל ,מחשבון הבולוס מושבת .אפשר
תכונה זו בתפריט ( Settingsהגדרות) ,כפי שמתואר
בפרק .11.3

הערה
מחשבון הבולוס משתמש בהגדרות ,שנקבעו
מראש על ידי המשתמש .הזן הגדרות אלה בפיקוח
של איש הצוות הרפואי המטפל בך.

 11.2שימוש במחשבון הבולוס
אינסולין פעיל :אינסולין נספג בדרך כלל בגוף תוך 4
עד  6שעות בקירוב .אם לקחת בולוס לאחרונה ,ייתכן
כי בגופך יש עדיין אינסולין פעיל .הBolus Calculator-
(מחשבון בולוס) מחסיר באופן אוטומטי את כמות
האינסולין הפעיל לפי הבולוס האחרון והActive-
( Insulin Timeזמן אינסולין פעיל) שהזנת בהגדרות.
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3 1הפונקציה ( Bolus Calculatorמחשבון בולוס)
תאופשר לאחר שתשתמש במד הסוכר הפנימי או
שתזין ידנית את רמת הסוכר בדמך ותשמור אותה.
לחץ על הלחצן ( Bolus Calculatorמחשבון בולוס),
והמחשבון ישאל אם אתה מתכוון לאכול כעת (איור
.)105

ב) אם אתה מתכוון לאכול ,לחץ על ( Yesכן) והמשך
לשלב הבא.
3 2בתיבת הדו-שיח ,הזן את כמות הפחמימות הכוללת
שאתה מתכוון לאכול (איור  )106ולחץ על ( OKאישור)
כדי לעבור לשלב הבא.
הערה
תוכל להעריך את כמות הפחמימות הכלולות
במזון על ידי קריאת אריזת המזון ,או על ידי עיון
בספרי ספירת פחמימות או בספריית המזון של
ה .PDA-כמות המזון ושיטת ההכנה עשויות
להשפיע באופן ניכר על כמות הפחמימות הכוללת.

איור 105

א) אם אינך מתכוון לאכול ואינך מעוניין בבולוס ארוחה,
בחר ( Noלא) ודלג לשלב .3
הערה
אם אינך אוכל ,מחשבון הבולוס לא יתייחס
לפחמימות שתאכל.

איור 106

מערכת משאבת אינסולין Equil™

85

3 3העמוד הבא הוא מסך הבולוס המוצע (איור .)107
בחלק העליון של העמוד מוצג מינון הבולוס המוצע,
במרכז מוצגים פרמטרי החישוב ובחלק התחתון מוצגים
לחצני הפעולה.

ב) ( Calculation Parametersפרמטרי חישוב):
באזור זה מוצגים הפרמטרים ששימשו לחישוב הבולוס
המוצע ,לרבות קריאת הסוכר בדם ,צריכת הפחמימות
והאינסולין הפעיל .הפריט האחרון בהצעה זו הוא הצעת
הבולוס.
הערה
אם המשתמש אפשר את תכונת הבולוס
המתמשך ,גם פרמטרים אלה יוצגו.
ג) לחצני פעולה:
• ( Extend Bolusבולוס מתמשך) :לחץ כדי לבחור
תכונות בולוס מתמשך (ראה פרק .)6.4
• ( Startהתחל) :לחץ כדי להתחיל בבולוס .חלון
אישור ייפתח .לחץ על ( OKאישור) כדי לאשר ,או על
( Cancelביטול) כדי לבטל.
• ( Detailsפרטים) :לחץ כדי לפתוח חלון ,המתאר
בפירוט את אופן החישוב של הבולוס המוצע.
הערה

איור 107

א) ( Bolus Amountכמות בולוס) :כמות הבולוס
המוצעת תופיע באופן אוטומטי באזור כמות הבולוס.
לחיצה על המספר תפתח תיבת דו-שיח ,שתאפשר לך
לשנות את המספר.
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מחשבון הבולוס מחשב ערך בולוס מוצע .שוחח
עם הרופא המטפל שלך על השימוש בפונקציה זו.

הערה
קריאת הסוכר בדמך תקפה למשך  10דקות
בלבד .אם אינך נותן בולוס במהלך  10הדקות
שלאחר הבדיקה ,בדוק שוב כדי לחשב ערך בולוס
חדש.

 1טווח יעד לסוכר בדם
הגדר את ברירת המחדל של הTarget Blood-
( Glucose Rangeטווח יעד לסוכר בדם) .אם רצונך בכך,
תוכל להגדיר ( Target Rangesטווחי יעד) שונים לפרקי
זמן שונים.

 2יחס פחמימות
הערה
אם קריאת הסוכר בדמך נמצאת מעל לטווח
המדידה או מתחתיו ,מחשבון הבולוס יושבת.

 11.3הגדרות

במסך הבית ,תוכל לנווט אל הגדרות הBolus-
( Calculatorמחשבון בולוס) בלחיצה על Settings
(הגדרות) ועל ( Insulin Delivery Settingsהגדרות
העברת אינסולין).

הגדר את ברירת המחדל של הCarbohydrate-
( Ratioיחס פחמימות) .אם רצונך בכך ,תוכל להגדיר
יחסי פחמימות שונים לפרקי זמן שונים.
הערה
יחס הפחמימות מוגדר ככמות הפחמימות
המכוסות על-ידי יחידת אינסולין ,ומשמש לחישוב
בולוסי הארוחה .כיוון שלכל אדם חילוף חומרים
שונה ,הגדר ערך זה בהנחיית רופא.

הערה
חמש ההגדרות הבאות יוצגו רק אם הפונקציה
( Bolus Calculatorמחשבון בולוס) פועלת.
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 3גורם רגישות לאינסולין ()ISF
הגדר את ברירת המחדל של הInsulin-
( Sensitivity Factorגורם רגישות לאינסולין) .אם רצונך
בכך ,תוכל להגדיר ערכי  ISFשונים לפרקי זמן שונים.
הערה
כיוון שהערכים המתאימים לכל אדם שונים זה
מזה ,בחר את ההגדרות בהנחיית הרופא המטפל
שלך.

 4תיקון שלילי
לחץ כדי לאפשר או להשבית את התכונה Negative
( Correctionתיקון שלילי).

 5זמן אינסולין פעיל
הגדר את ברירת המחדל של הActive Insulin-
Time (זמן אינסולין פעיל).
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 12היסטוריה
 12.1הצגת ההיסטוריה

במסך הבית ,לחץ על הלחצן ( Historyהיסטוריה)
כדי להציג את הרשומות.

 12.1.1יומן יומי
לאחר שתלחץ על הלחצן ( Historyהיסטוריה),
ה PDA-יציג את ה( Daily Log-יומן יומי) אם הPDA-
מוחזק לאורך (איור  .)108במסך זה ,תוכל לעיין
ברשומות ההיסטוריות ולהציג סיכומים יומיים ונתונים
סטטיסטיים אחרים.

איור 108

לחץ על התאריך ליד החלק העליון של המסך
כדי לפתוח חלון ,שבו ניתן לבחור כל יום בלוח השנה.
לחלופין ,לחץ על הלחצן או כדי לגלול אל היום
הקודם או הבא.
מתחת לתאריך ,תוכל לראות את ממוצע הסוכר בדם
של היום ,את סך הפחמימות ,את סך האינסולין ואת
האחוז מסך האינסולין שיועד לבולוסים.
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האזור האפור מציג רשומות אירועים נושאי חותמת
זמן (לדוגמה ,קריאות סוכר בדם ,שינויים בקצב הבזאלי
וגודלי בולוסים) .תוכל לגלול מעלה ומטה ברשימה
באמצעות האצבע .כמו כן ,תוכל לסנן את התוצאות
באמצעות תיבות הסימון שמתחת לרשימה.

הגרפים מציגים שני סוגים של מידע:
Blood Sugar/Carbohydrates 1
(סוכר בדם/פחמימות) :בגרף העליון תוצג נקודה
לציון כל קריאה של בדיקת סוכר בדם .לכל רשומה של
צריכת פחמימות נלווה קו אנכי ירוק.

אם אתה מחזיק את ה PDA-לרוחב ,ה PDA-יציג
את מידע היום במצב ( Graph Displayתצוגת גרפים)
(איור .)109

Insulin Delivery Amount 2
(כמות העברת אינסולין) :הקצבים הבזאליים מוצגים
בתצורת גל כחול .בולוסים מוצגים כקווים אנכיים
כחולים.

 12.1.2תצוגת גרפים

המשתמשים יכולים להציג או להסתיר מידע בגרף
באמצעות תיבות הסימון .הנחת האצבע על הגרף באזור
הרצוי תציג מידע מפורט.

איור 109
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 12.2ממוצעים היסטוריים

במסך ( Daily Logיומן יומי) ,לחץ על הלחצן
כדי להיכנס למסך ( Historical Averagesממוצעים
היסטוריים).

 12.2.1רשימת ממוצעים היסטוריים
החזק את ה PDA-לאורך ,והמסך יציג את
ה( Historical Averages List-רשימת ממוצעים
היסטוריים) (איור  .)110ניתן לראות בדף זה את ממוצע
הסוכר בדם ומידע על העברת האינסולין .השתמש
בסרגל העליון כדי לשנות את מספר הימים לחישוב
הממוצע.

איור 110

בתחתית המסך ,תוכל לבחור מסננים שונים כדי
להציג ,לדוגמה ,את הממוצעים של כל הקריאות
שנמדדו ( Before/After Exerciseלפני/אחרי פעילות
גופנית) או ( Before/After Mealלפני/אחרי ארוחה).
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 12.2.2לוח שנה – ממוצעים היסטוריים
לאחר הכניסה לדף Historical Averages
(ממוצעים היסטוריים) ,תוכל לעבור לתצוגת Calendar
(לוח שנה) על ידי סיבוב ה PDA-לרוחב (איור .)111
תצוגה זו מאפשרת לך לראות נתונים שעתיים בפורמט
של לוח שנה .המידע כולל את קריאות הסוכר בדם,
הפחמימות והבולוסים.

איור 111
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הצד השמאלי של המסך מציג את השעה ,והחלק
העליון של המסך מציג את היום .תוכל לגלול בשעות
שונות ולהקיש על פרקי זמן שונים כדי להציג מידע
מפורט לגבי רמת הסוכר בדם ,הפחמימות שנצרכו
וגודלי הבולוס.
בחלק העליון של המסך ,תוכל לשנות את השבוע
בלחיצה על הלחצנים ו. -

 13הגדרות כלליות

במסך הבית ,תוכל לנווט אל General Settings
(הגדרות כלליות) בלחיצה על ( Settingsהגדרות) ועל
( General Settingsאיור .)112

 13.1שעה ותאריך

א) לחץ על האפשרות ( Date and Timeתאריך ושעה)
כדי לפתוח את הגדרות ה( Date and Time-תאריך
ושעה).
ב) לחץ על האפשרות ( Dateתאריך) כדי לכוון את
התאריך.
ג) לחץ על האפשרות ( Timeשעה) כדי לכוון את
השעה.
ד) ( 24-Hour Formatתבנית  24שעות) :סמן את
התיבה כדי להציג את השעה בתבנית  24שעות.
לחלופין ,השאר את התיבה ריקה להצגה בתבנית
 12שעות.

!

אזהרה

להגדרות השעה והתאריך השפעה ישירה
על הפעלת פרקי הזמן בקצב בזאלי ורשומות
ההיסטוריה .חובה להשהות את הטיפול כדי לשנות
את הגדרות השעה והתאריך.

איור 112
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 13.2אודות המערכת

במסך ( General Settingsהגדרות כלליות) ,לחץ
על ( About Systemאודות המערכת).

 13.4כרטיס זיכרון

( Software version 1גרסת תוכנה) :מציג את
גרסת התוכנה של ה PDA-והמשאבה

במסך ( General Settingsהגדרות כלליות) ,לחץ
על ( SD Cardכרטיס .)SD
( Total Space 1שטח כולל) :מציג את הקיבולת
הכוללת של כרטיס הזיכרון שברשותך.

( PDA Serial Number 2המספר הסידורי של
ה :)PDA-מציג את המספר הסידורי של ה.PDA-

( Available Space 2שטח פנוי) :מציג את כמות
הזיכרון הזמינה לאחסון בכרטיס הזיכרון שברשותך.

( Pump Serial Number 3המספר הסידורי של
המשאבה) :מציג את המספר הסידורי של המשאבה,
הנשלטת כעת על ידי ה( .PDA-מספר זה מודפס גם על
בית המשאבה)

( History Export 3יצוא היסטוריה) :מייצא את
ההיסטוריה לקובץ מופרד בטאבים ,שיישמר לגיבוי
בכרטיס הזיכרון.

 13.3שפה

במסך ( General Settingsהגדרות כלליות) ,לחץ על
( Languageשפה) .ניתן לשנות את השפה באמצעות
אפשרות זו.

 13.5תצוגה

במסך ( General Settingsהגדרות כלליות) ,לחץ
על ( Displayתצוגה).
( Brightness 1בהירות) :לחץ על האפשרות
( Brightnessבהירות) כדי לכוונן את בהירות התצוגה.
תוכל לכוונן ידנית את בהירות המסך ,או לבחור
( Automatic Brightnessבהירות אוטומטית) כדי
שה PDA-יכוונן את הבהירות באופן אוטומטי.

( Screen Timeout 2מסך זמן תצוגה) :לחץ על
אפשרות זו כדי לכוונן את משך הזמן שלאחריו תכבה
התצוגה במסך עקב העדר פעילות.
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 13.6הגדרות משתמש

לחץ על ( User Settingsהגדרות משתמש) כדי
להיכנס למסך הגדרות המשתמש.
( Username 1שם משתמש) :הוסף כאן את שם
המשתמש.
( Password 2סיסמה) :מטעמי בטיחות ,בחר
באפשרות זו כדי לאלץ את המשתמש להזין סיסמה
במהלך ההפעלה והיקיצה .הסיסמה חייבת לכלול
שישה ( )6תווים ,העשויים להיות כל שילוב של האותיות
' 'A–Fוהספרות ' .'9–0אם שכחת את הסיסמה ,תוכל
להשתמש במספר הסידורי של המשאבה לפתיחה.
( Change Password 3שנה סיסמה) :השתמש
כדי לאפס את הסיסמה.
( Restore Factory Settings 4שחזר הגדרות
יצרן) :כל ההגדרות יתאפסו לערכי ברירת המחדל של
היצרן.

Bluetooth 13.7
הערה
פונקציית ה Bluetooth-מחייבת התקנה של
כרטיס .microSD
במסך ( General Settingsהגדרות כלליות) ,לחץ
על ( Bluetoothאיור .)113

הערה
לאחר שחזור הגדרות היצרן ,כל ההגדרות
שנשמרו יאבדו (למעט השעה) .רשום את כל
ההגדרות החשובות לפני שחזור הגדרות היצרן.

איור 113
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– Bluetooth( Bluetooth On/Off3 1
הפעלה/כיבוי) :סמן את תיבת הסימון כדי להפעיל את
פונקציית ה .Bluetooth-סמל (לוגו) הBluetooth-
יופיע בשורת המצב .אפשרויות נוספות יופיעו אם
פונקציית ה Bluetooth-פועלת.
( Machine Name3 2שם מכשיר) :בחר שם המכשיר
כדי להעניק ל PDA-שם ייחודי.

איור 114

( Visibility3 3נראות) :סמן את תיבת הסימון כדי
לאפשר גילוי של ה PDA-על ידי התקני Bluetooth
אחרים .הזמן המוקצב עבור פונקציה זו יפוג לאחר
 120שניות.
( Search for Devices3 4חפש התקנים) :לחץ על
לחצן זה כדי לחפש התקני  Bluetoothאחרים בטווח
קליטה .רשימת ההתקנים תופיע באזור Bluetooth
( Devicesהתקני ( )Bluetoothאיור  .)115מצב ההתקן
(מותאם  /לא מותאם) יוצג מתחת לשם ההתקן.
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איור 115

3 5ה PDA-יתמוך באפשרויות ה Bluetooth-הבאות
באמצעות ההתקנים שברשימה:
אם התקן המופיע ברשימה אינו מותאם ,לחץ על
שם ההתקן כדי להתאים אותו ל .PDA-חלון מוקפץ
ייפתח לשם הזנת קוד ההתאמה .הזן את הקוד ואשר
את התאמת ההתקן החדש.

איור 116

 1אם התקן מסוים כבר מותאם ל ,PDA-לחיצה על
שם ההתקן תפתח תיבת דו-שיח (איור  )117שתאפשר
לך לייצא את ההיסטוריה באמצעות  Bluetoothאו
לבטל את התאמת ההתקן.

איור 117
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 14תכונות נוספות
 14.1נגן שמע

ה PDA-כולל גם נגן שמע ,שניתן להשתמש בו
להשמעת קובצי שמע להדרכה .במסך הבית ,לחץ על
הלחצן ( Actionsפעולות) ואחר כך לחץ על הלחצן
( Audio Playerנגן שמע).

 14.2כיבוי אוטומטי
מערכת המשאבה מצוידת גם בתכונת כיבוי אוטומטי
( .)Auto-Offניתן לאפשר פונקציה זו על ידי סימון תיבת
הסימון – Settings – Insulin Delivery Settings
( Auto Offהגדרות – הגדרות העברת אינסולין – כיבוי
אוטומטי) ובחירת ההשהיה שלפני הכיבוי האוטומטי.
כשתכונת הכיבוי האוטומטית מאופשרת ,המשאבה
תפסיק באופן אוטומטי את ההעברה בהעדר קלט
מהמשתמש (לחיצה על לחצן) במשך פרק זמן מוגדר.
ה PDA-יתחיל לצפצף  15דקות לפני הכיבוי כדי להזהיר
על כיבוי אוטומטי קרוב .אם עדיין לא זוהתה לחיצה על
לחצן ,המשאבה תפסיק את ההעברה ,ובמצב זה הן
המשאבה והן ה PDA-יפעילו התרעה למשתמש על
הפסקת ההעברה.
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הערה
כברירת מחדל ,תכונת הכיבוי האוטומטי
מושבתת .אם המשאבה הפסיקה לפעול עקב
כיבוי אוטומטי ,יש להחליף את המכל כדי להמשיך
בפעולה.

 14.3מסד נתוני מזון
מסד נתוני המזון הוא פונקציה נוספת העשויה לספק
נתונים על תכולת הפחמימות של מזונות שונים.
במסך הבית ,לחץ על הלחצן ( Actionsפעולות)
ואחר כך על הלחצן ( Food Databaseמסד נתוני
מזון) .מלבד העיון במסד הנתונים ,תוכל להוסיף ,לערוך
ולמחוק נתוני מזון באופן ידני.

 15השהיה/המשך
 15.1אופן ההשהיה/המשך
לעתים ,ייתכן שתצטרך להפסיק באופן זמני את
העברת האינסולין על ידי שימוש בפונקציה Suspend
(השהיה) .דבר זה יכול לקרות אם ,למשל ,אינך זקוק
זמנית להעברת אינסולין או שאתה צריך להסיר את
המשאבה מערכת העירוי.
במסך הבית ,לחץ על הלחצן ( Suspendהשהיה)
כדי להפסיק באופן זמני את העברת האינסולין .תיבת
דו-שיח לאישור תיפתח ,כמוצג באיור  .118לחץ על OK
(אישור) להשהיה ,או על ( Cancelביטול) לביטול.
כמו כן ,תוכל לבחור להפסיק את ההעברה ולאפשר
הרצה לאחור של המשאבה .זכור ,כי הרצת המשאבה
לאחור תחייב אתחול של המכל.

איור 118

לאחר הפעלת מצב ( Suspendהשהיה) ,הPDA-
חוזר למסך הבית ואזור המידע במסך הבית יציג את
משך ההפסקה של העברת האינסולין .הלחצן Pause
(הפסק) יהפוך ללחצן ( Resumeהמשך) ,כמוצג באיור
.119
הערה
במצב ( Suspendהשהיה) ,ה PDA-יצפצף כל
 15דקות כדי להזכיר לך שההעברה הופסקה.
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איור 120

הערה
לא ניתן להיכנס למצב ( Suspendהשהיה)
במהלך העברת בולוס .לפני השהיית ההעברה ,חובה
לבטל את הבולוס תחילה.

איור 119

אם ברצונך לחדש את העברת האינסולין ,לחץ על
הלחצן ( Continueהמשך) .תיפתח תיבת דו-שיח
לאישור (איור  .)120לחץ על ( OKאישור) כדי לחדש את
העברת האינסולין.
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 16התרעות ופתרון בעיות

מערכת משאבת האינסולין מצוידת במערכת
בטיחות מקיפה לבדיקת מצבים חריגים ,המחייבים
התייחסות מיידית .המערכת תשלח התרעות יידוע
באמצעות צליל ,נוריות או רטט ,וכן תמסור פרטים
בתצוגת ה.PDA-
ההתרעות של משאבת האינסולין הן הודעות על
שגיאות בהתקן המשאבה – לא על פגיעה גופנית ישירה.
מערכת משאבת האינסולין כוללת שני חלקים –
משאבה ( Patch -שמגלה את ההתרעות ושולחת
אותן) וה( PDA-שמקבל את ההתרעות ומעדכן את
המשתמש).
מערכת משאבת האינסולין מפעילה התרעות
בעדיפות בינונית ונמוכה בלבד – ללא התרעות בעדיפות
גבוהה (כהגדרתן בתקני .)ISO
התרעות בעדיפות בינונית מתרחשות
כשפונקציית ההעברה מופסקת עקב תקלה טכנית,
המחייבת התערבות של המשתמש בהפעלת המשאבה,
החלפה של המשאבה או הזרקה ידנית אפשרית של
אינסולין כדי לאזן באופן ידני את רמות הסוכר בדם.
התרעות בעדיפות נמוכה מזהירות את המשתמש
שדבר מה יתרחש בקרוב ,אך העברת האינסולין נמשכת
כרגיל .על המשתמשים להתעדכן במידע זה ,ולתכנן את
צעדיהם מראש כדי להבטיח המשך אמין של הטיפול.

הערה
אין התרעות ,המצביעות על אינסולין ישן או על
גילוי של דליפות אינסולין .המשתמש אמור להיות
מודע להתרחשות של מצבים כאמור.

הערה
אם ההפעלה של משאבת האינסולין והPDA-
מתבצעת כרגיל (ללא התרעות) ,מערכת ההתרעה
פועלת כיאות.

הערה
במקרה של אובדן מתח (סוללה ריקה) ,רשומות
ההתרעות וההגדרות הקשורות לא יאבדו – גם לא
לאחר מעל  30שניות ללא הספקת מתח.

הערה
אינך יכול לשנות את הגדרות ההתרעה ,כולל
עוצמת הקול של ההתרעה.

מערכת משאבת אינסולין 101 Equil™

 – PDAרמות עדיפות של התרעות
רמת התרעה

אות חזותי

אות שמע

עדיפות בינונית

נורית צהובה מהבהבת

שלושה צפצופים עוקבים

עדיפות נמוכה

נורית צהובה רציפה

שני צפצופים עוקבים

משאבת אינסולין  – Patchרמות עדיפות של התרעות
רמת התרעה

אות חזותי

אות שמע

אות רטט

עדיפות בינונית

נורית צהובה מהבהבת

ללא

כן

עדיפות נמוכה

נורית צהובה רציפה

ללא

כן

עוצמת התרעת שמע
התקן

רמת לחץ קול ()dB

משאבת אינסולין Patch

ללא

PDA

60-90
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 16.1התרעות משאבת האינסולין
Equil Patch
תיאור התרעה

רמת עדיפות

לא נותר אינסולין

בינונית

רטט

אין יותר אינסולין וההעברה הופסקה .המשאבה תבצע
הרצה אוטומטית לאחור .החלף את המכל ובדוק את רמת
הסוכר בדמך.

אות התרעה פתרון/פעולה

התגלתה סתימה
(חסימה)

בינונית

נורית ,רטט

העברת האינסולין הופסקה .החלף את ערכת המכל/עירוי
ובדוק את רמת הסוכר בדמך.

הפסקה בלתי צפויה של בינונית
ההעברה

נורית ,רטט

העברת האינסולין הופסקה .בדוק את רמת הסוכר בדמך.
החלף את ערכת המכל/עירוי .אם הבעיה נמשכת ,פנה
לספק לקבלת הנחיות.

סוללת המשאבה
התרוקנה

בינונית

נורית ,רטט

העברת האינסולין הופסקה.
המשאבה תבצע הרצה אוטומטית לאחור .החלף את
הסוללה שהתרוקנה בסוללה טעונה לחלוטין.

לא ניתן לתת את
הבולוס המלא /
מינון נמוך

נמוכה

נורית ,רטט

אין מספיק אינסולין במכל להעברת הבולוס המבוקש .הכן
מכל חדש לשימוש אחרי התרוקנות המכל הישן.

סוללת המשאבה
חלשה

נמוכה

נורית ,רטט

רמת הטעינה של סוללת המשאבה נמוכה מ .5%-הכן
סוללה טעונה לחלוטין להחלפה

הערה
'( 'Unexpected delivery stoppageהפסקת
העברה בלתי צפויה) כשהודעה זו מופיעה ,ההעברה
מהמשאבה מופסקת והמשאבה מבצעת הרצה
אוטומטית לאחור .בדוק את חיבור הסוללה ואת מצב
המשאבה ,ומדוד את רמת הסוכר בדמך.

הערה
אם הפונקציה '( 'Auto-Offכיבוי אוטומטי) פתוחה
 ,העירוי עלול להיפסק אוטומטית כשמתכנתים אותו
מראש בדרך זו .לפרטים ,ראה סעיף .14.2
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 16.2התרעות הPDA-
עדיפות אות התרעה פתרון/פעולה
תיאור התרעה
בינונית נורית ,רטט המכל ריק ,והעברת האינסולין הופסקה .משאבת האינסולין Patch -
לא נותר אינסולין
תבצע הרצה אוטומטית לאחור .החלף את המכל ובדוק את רמת הסוכר
בדמך.
בינונית נורית ,רטט העברת האינסולין הופסקה .החלף את ערכת המכל/עירוי ובדוק את רמת
התגלתה סתימה
הסוכר בדמך.
(חסימה)
הפסקה בלתי צפויה בינונית נורית ,רטט העברת האינסולין הופסקה .בדוק את רמת הסוכר בדמך .החלף את ערכת
של ההעברה
המכל/עירוי .אם הבעיה נמשכת ,פנה לספק לקבלת הנחיות.
בינונית נורית ,רטט ההעברה הופסקה .משאבת האינסולין תבצע הרצה אוטומטית לאחור.
סוללת המשאבה
החלף את הסוללה שהתרוקנה בסוללה טעונה לחלוטין.
התרוקנה
נמוכה נורית ,רטט אין מספיק אינסולין במכל להעברת הבולוס המבוקש .הכן מכל חדש
לא ניתן לתת את
הבולוס המלא  /מינון
לשימוש אחרי התרוקנות המכל הישן.
נמוך
נמוכה נורית ,רטט רמת הטעינה של סוללת המשאבה נמוכה מ .5%-הכן סוללה טעונה
סוללת המשאבה
לחלוטין להחלפה.
חלשה
נמוכה נורית ,רטט רמת הטעינה של סוללת ה PDA-נמוכה מ .5%-חבר מטען.
סוללת הPDA-
התרוקנה
נמוכה נורית ,רטט אתחל את ה .PDA-אם הבעיה נמשכת ,פנה למפיץ לתיקון או להחלפה.
תקלת PDA
הערה
במקרה של התרעה בעדיפות בינונית ,משאבת
האינסולין  Patch -תבצע הרצה אוטומטית לאחור
ותפסיק את כל העברת האינסולין .חלון מוקפץ יופיע
בתצוגת ה ,PDA-ובו מידע נוסף והצעות לפתרון
ההתרעה .לחץ על ( OKאישור) כדי לסגור את החלון
המוקפץ .כעת חובה להחליף את המכל כדי לאתחל
מחדש את המערכת ולהמשיך בהעברה.
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הערה
כשה PDA-מפעיל אות התרעה ,הוא יפעיל גם
רטט כדי לוודא כי המשתמש עודכן.

הערה
התרעות בעדיפות נמוכה יופיעו פעם אחת בלבד,
ללא חזרה

 16.3השהיית מערכת ההתרעה

ייצוג גרפי של השהיית ההתרעה

מערכת ההתרעה מצוידת בהשהיה מובנית בין שני
הרכיבים ,כמוצג באיור :121
•  :T2-T1הזמן שלוקח לחיישן הבטיחות במשאבת
המדבקה לגלות התרעה ≤  0.1שניות.
•  :T3-T2הזמן שחולף בין גילוי ההתרעה להפעלת
אות התרעה במשאבת המדבקה ≤  0.1שניות.
•  :T4-T3הזמן שלוקח למשאבה לשלוח באופן
אלחוטי את מידע ההתרעה ל 4 ≤ PDA-שניות.
•  :T5-T4הזמן החולף בין מועד קבלת ההתרעה על
ידי ה PDA-להפעלת אות ההתרעה ≤  0.1שניות.

מערכת ההתרעה מבוזרת – אם חיישן משאבה
מגלה בעיה הוא יפעיל התרעה תוך  0.2שניות .הPDA-
יקבל את המידע ויפעיל התרעה תוך  4שניות.

יצירת אות התרעה

אות מיידי מהמטופל

גבול התרעה

משתנה מנורמל
תנאי התרעה פיזיולוגית

תגובה למשתנה אלגוריתם

איור 121
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 17תחזוקה

משאבת האינסולין  Patch -וה PDA-הם מכשירים
מדויקים .שימוש ותחזוקה בלתי הולמים יפגעו בדיוק
המשאבה ואף עלולים לגרום לתקלה בה .קרא בעיון
פרק זה כדי ללמוד כיצד לטפל כיאות במערכת משאבת
האינסולין שברשותך.

 17.1ניקוי
 17.1.1משאבת האינסולין Patch

3 1נקה את המשטח החיצוני בדטרגנט עדין ובמטלית
רכה ולחה .יבש במטלית אחרת.
3 2חטא במגבון אלכוהול.
3 3אל תקרצף את המשטח החיצוני באמצעות ממסים,
מסיר לק לציפורניים או מדלל צבע.
3 4שמור את המשאבה יבשה ,והימנע ממים.
3 5אל תשתמש בחומר סיכה כלשהו.

PDA 17.1.2

3 1נקה את המשטח החיצוני בדטרגנט עדין ובמטלית
רכה ולחה .יבש במטלית אחרת.
3 2חטא במגבון אלכוהול.
3 3אל תקרצף את המשטח החיצוני באמצעות ממסים,
מסיר לק לציפורניים או מדלל צבע.
3 4שמור את ה PDA-יבש ,והימנע ממים.
3 5אל תשתמש בחומר סיכה כלשהו.
3 6שמור על הניקיון של אזור פתח מקלון הבדיקה.

 17.1.3דוקרן
לניגוב המשטח ,השתמש לפי הצורך במטלית רכה
ספוגה בסבון ובמים חמים .אל תטביל את דוקרן במים.

 17.2הימנעות מטמפרטורות קיצוניות
3 1הימנע מחשיפת המשאבה וה PDA-לטמפרטורות
מעל  40מע' צלזיוס ומתחת ל 0-מע' צלזיוס.
3 2תמיסות אינסולין קופאות בטמפרטורה הקרובה
ל 0-מע' צלזיוס ,ומתפרקות בטמפרטורות גבוהות .אם
אתה שוהה בחוץ במזג אוויר קר ,שא את המשאבה קרוב
לגופך וכסה אותה בבגד חם .אם אתה שוהה בסביבה
חמה ,נקוט אמצעים לקירור המשאבה והאינסולין.
3 3אל תעקר בקיטור את המשאבה או את ה.PDA-
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 17.3הימנעות מטבילה במים

משאבת המדבקה מדורגת כ( IPX4-חסינת התזה).
אל תתקלח ,תשחה או תטביל את המשאבה במים
בדרך אחרת .אם הטבלת בשוגג המשאבה במים ,ייתכן
שהיא לא תפעל כיאות.
ה PDA-אינו חסין התזה ,ולפיכך יש להרחיק אותו
תמיד ממים.

 17.4מקלוני בדיקה
• השתמש אך ורק במקלוני בדיקת סוכר בדם מסוג
 Exactive EQשל  MicroTechעם ה.PDA-
• אחסן את מקלוני הבדיקה בסביבה נקייה ויבשה,
בטמפרטורה של  5עד  30מע' צלזיוס .אל תאחסן
מקלוני בדיקה בחום או באור שמש ישיר.

הערה
תווית מקלון הבדיקה מציינת את תאריך התפוגה
בתבנית חודש-שנה .לדוגמה 2019-01 ,מציין כי
מקלוני הבדיקה תקפים עד ינואר .2019

הוראות מיוחדות לגבי מקלוני בדיקה
הנמכרים בבקבוקון:
• יש לאחסן את מקלוני הבדיקה בתוך הבקבוקון
המסופק כשהוא פקוק היטב.
• אל תאחסן מקלוני בדיקה מחוץ לבקבוקון המצורף.
חובה לאחסן מקלוני בדיקה בתוך הבקבוקון המקורי,
כשהמכסה סגור היטב.

• אל תקרר את מקלוני הבדיקה ואל תקפיא אותם.

• אל תעביר מקלוני בדיקה מהבקבוקון המצורף
למכל אחר.

• אל תאחסן מקלוני בדיקה בסביבה לחה (לדוגמה,
מקלחת) ,ואל תשתמש בהם בסביבה כאמור.

• סגור את מכסה הבקבוקון מיד לאחר הוצאת מקלון
הבדיקה.

• אל תאחסן את ה ,PDA-את מקלוני הבדיקה או
את תמיסת הבקרה בקרבת אקונומיקה או חומרי ניקוי
המכילים אקונומיקה.

• לאחר הפתיחה הראשונה של בקבוקון מקלוני
בדיקה חדש ,ניתן להשתמש במקלונים במשך שישה
חודשים .שים לב לתאריך הפתיחה הראשונה של
הבקבוקון ,והשלך אותו לאחר שישה חודשים.

• סגור את מכסה הבקבוקון מיד לאחר הוצאת מקלון
הבדיקה.
• השתמש במקלון הבדיקה מיד לאחר הוצאתו
מהאריזה.
• אל תשתמש במקלוני בדיקה שתוקפם פג .פעולה זו
עלולה להוביל לתוצאות לא מדויקות.
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אמצעי זהירות הנוגעים למקלוני בדיקה:
לאבחון חוץ-גופי.
• השתמש במקלון הבדיקה מיד לאחר הוצאתו
מהאריזה .אי-הקפדה על כך עלולה להוביל לתוצאות
בדיקה שאינן מדויקות.
• אל תשתמש במקלוני בדיקה קרועים ,מכופפים או
פגומים בדרך כלשהי .אל תמחזר מקלוני בדיקה.
• הרחק את אריזות מקלוני הבדיקה מילדים ומחיות
מחמד.
• לפני שאתה משנה את תוכנית הטיפול שלך לפי
תוצאות בדיקת הסוכר בדמך ,התייעץ עם הרופא
המטפל שלך או עם איש צוות רפואי.

עליך לבצע בדיקת בקרת איכות במצבים הבאים:
• כשאתה חושד כי מד הסוכר או מקלוני הבדיקה אינם
פועלים כיאות.
• כשאתה חושד כי תוצאות הבדיקה אינן מדויקות ,או
שאינן תואמות להרגשתך.
• כשאתה חושד כי מד הסוכר נפגם.
• לאחר ניקוי ה.PDA-
להוראות לגבי אופן הביצוע של בדיקת בקרת
האיכות ,עיין בפרק .10.8

• למידע מפורט יותר ,עיין בהוראות של מקלוני
הבדיקה.

 17.5תמיסת בקרה
תמיסת בקרה היא תמיסת גלוקוז בריכוז ידוע,
המשמשת כדי לאשר כי ה ,PDA-מד הסוכר ומקלוני
הבדיקה שברשותך פועלים כיאות .חשוב לבצע בדיקת
בקרת איכות סדירה כדי לוודא כי אתה מקבל תוצאות
מדויקות.

אחסון וטיפול
עיין בהוראות האחסון והטיפול הבאות:
• אחסן את תמיסת הבקרה בטווח הטמפרטורות  5עד
 30מע' צלזיוס.
• אל תקרר את תמיסת הבקרה ואל תקפיא אותה.
• אם תמיסת הבקרה קרה ,אל תשתמש בה עד
שתתחמם לטמפרטורת החדר.
• אל תשתמש בתמיסת בקרה שתוקפה פג.
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הערה
תווית תמיסת הבקרה מציינת את תאריך
התפוגה בתבנית חודש-שנה .לדוגמה2019-01 ,
מציין כי פסי הבדיקה תקפים עד ינואר .2019
• לאחר הפתיחה הראשונה של בקבוק תמיסת בקרה,
ניתן להשתמש בתמיסה במשך שישה חודשים .שים
לב לתאריך הפתיחה הראשונה של הבקבוק ,והשלך
אותו לאחר שישה חודשים .אל תשתמש אחרי תאריך
התפוגה.

אמצעי זהירות לגבי תמיסות בקרה:
• לאבחון חוץ-גופי .תמיסת הבקרה מיועדת לבדיקה
מחוץ לגוף בלבד .אל תבלע ואל תזריק.
• יש לנער את תמיסת הבקרה לפני השימוש.
• יש לבצע בדיקות בקרת איכות בטמפרטורה של 15
עד  30מע' צלזיוס.
• אל תאפשר מגע בין בקבוק תמיסת הבקרה למקלון
הבדיקה.
• השתמש אך ורק בתמיסת הבקרה המומלצת למד
הסוכר שברשותך.

• טווחי הבקרה המוצגים על אריזת מקלוני הבדיקה
אינם הטווחים המומלצים לרמת הסוכר בדמך .טווח
רמות הסוכר האישי שלך ייקבע על ידי איש הצוות
הרפואי המטפל בך.
למידע מפורט יותר ,עיין בהוראות של תמיסת
הבקרה.

 17.6סריקות רנטגן MRI ,וCT-

אם אתה מתעתד לעבור צילום רנטגן ,סריקת CT
או בדיקת  ,MRIאו צפוי להיחשף לסוג אחר של קרינה,
הסר את המשאבה ואת ה PDA-לפני הכניסה לחדר
המכיל ציוד מסוג זה.

 17.7אמצעי זהירות
המשאבה תומכת בהתרעות בטיחות רבות ,אך אינה
יכולה להתריע על דליפה בערכת העירוי או על אינסולין
שאיבד את הפעילות שלו .לפיכך ,חיוני שתבדוק את
רמות הסוכר בדמך לפחות ארבע פעמים ביום .אם
ערך הסוכר בדמך חורג מהטווח ,בדוק את המשאבה
ואת ערכת העירוי כדי לוודא כי היא מעבירה את כמות
האינסולין הדרושה.

מערכת משאבת אינסולין 109 Equil™

 17.8חיבור אלחוטי

המשאבה וה PDA-מתקשרים באופן אלחוטי ,כאשר
ה PDA-שולח הוראות למשאבה הם חייבים להימצא
במרחק קביל זה מזה .טווח התקשורת האלחוטית
בין המשאבה לבין ה PDA-עומד על  2מטר .למרחק
ולסביבה השפעה רבה על שלמות האות האלחוטי.
כדי למטב את האות האלחוטי ,הקפד על ההמלצות
הבאות.
 1הימנע מחסימות בין ה PDA-למשאבה (לדוגמה,
קירות ,רצפות ,לוחות מתכת ,אנשים וכד').

 2הימנע מלבישת בגדים המכילים חומרים מתכתיים
סביב המשאבה.
 3הימנע מקרינה אלקטרומגנטית חזקה.
 4הרחק התקנים אלחוטיים אחרים מהמשאבה
ומה ,PDA-גם אם ההתקנים עומדים בדרישות הפליטה
הלאומיות .הפרעה אלחוטית עדיין עלולה להתרחש.
אם עוצמת האות בין משאבת המדבקה לPDA-
נאותה ,המידע יעבור מהר יותר ביניהם .לפני שימוש
ב ,PDA-שים לב תמיד לעוצמת האות האלחוטי בשורת
המצב .ה PDA-לא יוכל לתקשר עם המשאבה אם
האות חלש או לא קיים.

 110מערכת משאבת אינסולין Equil™

הערה
אם האות חלש או לא קיים ,ודא כי אתה נמנע
מארבעת המצבים שפורטו לעיל .אם האות עדיין
חלש ,קרב את ה PDA-למשאבה .אם המצב נמשך,
פנה לשירות הלקוחות.

 17.9השלכה

כשאתה מחליף את המשאבה ,את ה PDA-ואת
האבזרים שלו ,אל תזרוק אותם .קח אותם למתקן
מחזור למוצרים אלקטרוניים ,או החזר אותם לחברתנו.
אל תשליך סוללות פגומות או פגות תוקף .השלך
סוללות בהתאם לחוקי המחזור המקומיים.

 17.10הובלה
הימנע מהנחת עצמים כבדים על המשאבה
וה .PDA-הימנע מאור שמש ישיר ומגשם .הובל בהתאם
לתנאי ההובלה.

 17.11אחסון
אם אינך משתמש זמנית במערכת המשאבה ,אחסן
את הרכיבים במקום קריר ,יבש ,נקי ומאוורר היטב.
אם החלטת לא להשתמש במשאבה לתקופה
ממושכת ,אחסן את הסוללה בנפרד.

 17.12שיקולים אחרים
כשאתה מטפל בחומרים העלולים להיות מזהמים
(לדוגמה ,דם או ריאגנטים) ,השתמש בכפפות מגן או
בכיסויי הגנה אחרים אם סביר כי תתרחש חשיפה לעור.
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 18מפרט
 18.1מפרט כללי
משאבת מדבקה

מספר דגם
גודל
משקל
קיבולת מכל
טמפרטורת הפעלה
לחות הפעלה
טמפרטורת אחסון
לחות אחסון
עמידות במים
חיוויי התרעה
אחסון היסטוריה
תצוגה
סוללה
סף התרעה – מכל מתרוקן
כיבוי אוטומטי
השהיית כיבוי אוטומטי
התנהגות זיכרון במהלך כיבוי
תדר אלחוטי ורוחב פס
אפנון אלחוטי
הספק מוקרן
אחריות
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PDA

MTM-2
MTM-1
 12 × 57.2 × 112מ"מ
 11.1 × 40 × 59.5מ"מ
(אורך × רוחב × עומק)
(אורך × רוחב × עומק)
 23גר' (ללא סוללה או אינסולין)
 71גר' (ללא סוללה)
 2מ"ל
(41-104 °F) 5-40 °C
(41-104 °F) 5-40 °C
 %10עד ( 93%ללא עיבוי)
 %10עד ( 93%ללא עיבוי)
-40°C-55°C
-40°C-55°C
 5%עד ( 95%ללא עיבוי)
 5%עד ( 95%ללא עיבוי)
IPX0
IPX4
שמע ,נורית (צהובה) ,מסך
נורית (צהובה) ,רטט
עיון במסך
סנכרון אוטומטי לPDA-
מסך מגע צבעוני בגודל  3.2אינץ'
ללא
mAh 1000
70 mAh
 10עד  50יח' בתוספות של  5יח' (ברירת מחדל 10 :יח')
אפשור/השבתה – מושבת כברירת מחדל
שעה אחת עד  24שעות ,בתוספות של שעה אחת (ברירת מחדל 10 :שעות)
כל ההגדרות והרשומות נשמרות לאחר הכיבוי.
תדר ;2.402 GHz ~ 2.48 GHz :רוחב פס1 Mbps :
GFSK
-2dBm
 4שנים

 18.2העברה
מאפיין

מפרט

קצב בזאלי

 0.025עד  35יח'/ש' ,מתוכנת בתוספות של  0.025יח'/ש'

תוכניות קצב בזאלי

 3תוכניות קצב בזאלי ,שכל אחת מהן מכילה  48מקטעי זמן

קצב בזאלי מרבי

 0.1עד  35יח'/שע' ,ברירת מחדל 1.5 :יח'/שע'

קצב בזאלי ראשוני

 0.025עד  35יח'/שע' ,ברירת מחדל 0.5 :יח'/שע'

קצב בזאלי זמני

יח'/שע' או אחוז מהקצב הבזאלי ,זיכרון של  3הקצבים הבזאליים האחרונים,
כבוי כברירת מחדל

גודל בולוס

 0.025עד  25יח' 3 ,קבועים מראש

תוספת בולוס

 0.025/0.05/0.1/0.5/1יח' (ברירת מחדל 0.1 :יח')

גודל בולוס מרבי

1עד  25יח' ,מתוכנת בתוספות של  1יח' (ברירת מחדל 10 :יח')

בולוס מתמשך

מתוכנת ביחידה ,או כאחוז מהבולוס הכולל (ברירת מחדל :כבוי)
זמן הארכה 0.5 :עד  8שעות בתוספות של  0.5שעה

בולוס מהיר

הפעלה/כיבוי (ברירת מחדל :כבוי)

תוספת בולוס מהיר

 0.1עד  2יח' (ברירת מחדל 0.1 :יח')

 18.3מד סוכר בדם
מאפיין

מפרט

טווח מדידה

 1.1עד  33.3ממו"ל/ל'

משך בדיקה

 5שניות

תזכורות בדיקה

 7תזכורות ,אפשרות חזרה

טווח HCT

 %30עד 55%
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 18.4מחשבון בולוס
מאפיין

מפרט

מחשבון בולוס

הפעלה/כיבוי (ברירת מחדל :כבוי)

יחס פחמימות

 1עד  150גרם פחמימות ליחידה בתוספות של  1גרם פחמימות ליחידה
(ללא ברירת מחדל)

גורם רגישות לאינסולין

 0.1עד  16.7ממו"ל/ל' ליחידה במרווחים של ( 0.1ללא ברירת מחדל)

תיקון שלילי

הפעלה/כיבוי (ברירת מחדל :מופעל)

זמן אינסולין פעיל

 2עד  6שעות בתוספות של  0.5שעה (ללא ברירת מחדל)

 18.5העברת בולוס
מרווחי בולוס

נפח למרווח

זמן בין מרווחים

מהירות העברה לדקה

 0.05יח'

 0.5מק"ל

 1שנ'

 3יח'

 18.6דיוק העברה
בקצב העברה של  1יח'/שע' ,נמדדה שגיאה של
 0.4%כמוצג באיור .122
הערה
תוצאות הבדיקה לעיל התקבלו באמצעות
המשאבה הנושאת את המספר הסידורי 0A001
ומכל ממספר האצווה G13B25001
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איור 122

הזרימה שנמדדה לאחר הגדרת קצב העברה של
 0.01מ"ל/שעה מוצגת באיור .123

 18.8זמן התרעת חסימה
כשמתגלה חסימת נוזל ,מופעלת התרעת חסימה.
בממוצע ,ישוחררו  2.5יח' אינסולין לפני הצגת התרעה
זו.
הטבלה הבאה מציגה שלוש מהירויות העברה לצד
השהיות התרעת החסימה התואמות (אינסולין .)U-100
קצב

איור 123

 18.7גילוי חסימה (לחץ העברה מרבי)
כשהלחץ בתוך המכל מגיע לערך המרבי
( ,)100±30kPaתופעל התרעת חסימה ומערכת המנוע
תבצע הרצה אוטומטית לאחור.

זמן אופייני לפני זמן מרבי
לפני התרעה
התרעה

קצב מהיר
( 3יח'/ש')

 50שנ'

 53שנ'

קצב בינוני
( 1יח'/שע')

 150דק'

 160דק'

קצב איטי
( 0.025יח'/שע')

 100שעות

 105שעות

 18.9מינון-יתר  /מינון-חסר
המשאבה מצוידת בחיישנים ,שייעודם היחיד הוא
אימות של דיוק ההעברה .כמות העברה בפועל ,הגבוהה
מהכמות המבוקשת או הנמוכה ממנה ,מכונה מינון-יתר
או מינון-חסר .החיישנים במשאבה יכולים לאתר מצבים
של מינון-יתר או מינון-חסר ,ולפצות עליהם באופן
אוטומטי או להפעיל התרעה.
כמות הבולוס המרבית שניתן להעביר בתקלה יחידה
היא  0.25יח'.
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 18.10תאימות אלקטרומגנטית
ההתקנים הבאים מיועדים לשימוש בסביבה
האלקטרומגנטית המצוינת בפרק זה .הלקוח או
המשתמש בהתקן אמורים להבטיח שימוש בו בסביבה
כאמור.
הפרעות לציוד תקשורת ת"ר ( )RFנישא ונייד עלולות
להשפיע על ההתקן.
השתמש בכבלים ובאבזרים המסופקים .להלן מידע
על הכבלים:
#

פריט

אורך
(מ')

כבלים
מסוככים

הערות

1

כבל
טעינה
לPDA-

 1.0מ'

כן

 5וולט
ז"י (DC),
EUT

לא מומלץ להשתמש באבזרים אחרים מלבד אלו
שצוינו לשימוש עם ההתקן .הם עלולים להגביר את
הפליטה או להפחית את חסינות ההתקן.
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אין להשתמש בהתקן זה בסמיכות לציוד אחר ,או
לעורמו עם ציוד אחר .אם שימוש בסמיכות או בהערמה
הכרחי ,יש להשגיח על ההתקן כדי לוודא כי הוא פועל
באופן תקין בתצורת השימוש המיועדת.
הביצועים הראשוניים מתוארים בטבלה הבאה:
ביצועים

תיאור ספציפי

דיוק עירוי

בטווח של 5% ±

 :IEC 60601-1-2טבלה 201

הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית
ההתקן מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המצוינת להלן .הלקוח או המשתמש בהתקן
יוודא כי ימוש בו בסביבה כאמור.
בדיקת פליטה

תאימות

סביבה אלקטרומגנטית – הנחיות

פליטת ת"ר ()RF
CISPR 11

Group 1

ההתקן משתמש באנרגיית ת"ר ( )RFלתפעול פנימי
בלבד .לפיכך ,פליטות הת"ר ( )RFשלו נמוכות ביותר
והסבירות שיחוללו הפרעה כלשהי לציוד אלקטרוני סמוך
נמוכה.

פליטת ת"ר ()RF
CISPR 11

Class B

פליטה הרמונית
IEC 61000-3-2

Class A

ההתקן מתאים לשימוש בכל מוסד ,לרבות מוסדות
ביתיים ומוסדות המחוברים ישירות להספקת החשמל
הציבורית במתח נמוך.

תנודות מתח  /פליטה
לסירוגין
IEC 61000-3-3

תואם
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הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית
ההתקן מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המצוינת להלן .הלקוח או המשתמש בהתקן
יוודא כי ימוש בו בסביבה כאמור.
סביבה אלקטרומגנטית – הנחיות
רמת בדיקה לפי רמת תאימות
בדיקת חסינות

IEC 60601

פריקה
אלקטרוסטטית
()ESD
IEC 60601-4-2
נחשול/פרץ חשמלי
מהיר
IEC 61000-4-4

( ± 6 kVמגע)
( ± 8 kVאוויר)

± 2 kV
± 1 kVעבור קווי
כניסה/
יציאה
( ± 1 kVמצב
נחשול
דיפרנציאלי)
IEC 61000-4-5
( ± 2 kVמצב
משותף)
נפילות מתח ,הפרעות < ( 5% Utנפילה >
 95%ב )Ut-למשך
קצרות ושינויי מתח
 0.5מחזור
בקווי הכניסה של
הספקת החשמל
( 40% Utנפילה של
IEC 61000-4-11
 60%ב )Ut-למשך
 5מחזורים
( 70% Utנפילה של
 30%ב )Ut-למשך
 25מחזורים
< ( 5% Utנפילה >
 95%ב )Ut-למשך
 5שניות
שדה מגנטי – תדר
A/m 3
חשמל ()Hz 50/60
IEC 61000-4-8
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( ± 8 kVמגע)
( ± 15 kVאוויר)
± 2 kV
± 1 kVעבור קווי כניסה/
יציאה

רצפות אמורות להיות עשויות מעץ ,מבטון או
מאריחי קרמיקה .אם הרצפות מכוסות בחומר
סינתטי ,הלחות היחסית אמורה להיות 30%
לפחות.
איכות מתח הרשת אמורה להיות אופיינית
לסביבה מסחרית או לסביבת בית חולים.

( ± 1 kVמצב דיפרנציאלי) איכות מתח הרשת אמורה להיות אופיינית
לסביבה מסחרית או לסביבת בית חולים.
( ± 2 kVמצב משותף)
( 5% Utנפילה > 95%
ב )Ut-למשך  0.5מחזור
( 40% Utנפילה של 60%
ב )Ut-למשך  5מחזורים

איכות מתח הרשת אמורה להיות אופיינית
לסביבה מסחרית או לסביבת בית חולים .אם
למשתמש בהתקן דרושה פעולה רציפה במהלך
הפרעות לפעולת רשת החשמל ,מומלץ להזינו
בחשמל ממערכת אל-פסק או מסוללה.

( 70% Utנפילה של 30%
ב )Ut-למשך  25מחזורים
< ( 5% Utנפילה > 95%
ב )Ut-למשך  5שניות
A/m 400

מאפייני השדה המגנטי של תדר החשמל
אמורים להתאים למיקום טיפוסי בסביבה
מסחרית טיפוסית ובסביבת בית חולים טיפוסית
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הנחיות והצהרת היצרן – חסינות אלקטרומגנטית
ההתקן מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המצוינת להלן .הלקוח או המשתמש בהתקן
יוודא כי ימוש בו בסביבה כאמור.
בדיקת חסינות

רמת בדיקה לפי
IEC 60601

רמת
תאימות

)Vrms( 3V
ת"ר ( )RFבהולכה )Vrms( 3V
( 10V 150kHz ~ 80MHz IEC 61000-4-6פס
תדרי הנדסה
( 10Vפס תדרי
רפואית)
הנדסה רפואית)
150kHz ~ 80MHz

סביבה אלקטרומגנטית – הנחיות
יש להשתמש בציוד תקשורת ת"ר ( )RFנישא ונייד בלי
להתקרב לחלק כלשהו של ההתקן ,לרבות כבלים ,מעבר
למרחק ההפרדה המומלץ שחושב באמצעות המשוואה
החלה על תדר המשדר.
מרחק הפרדה מומלץ
d=1.2√P
d=1.2√P 80MHz~800MHz
d=2.3√P 800MHz~2.5GHz

ת"ר ()RF
בהקרנה
IEC 61000-4-3

V/m 10
80MHz ~ 2.5GHz

V/m 3

כאשר  Pהוא דירוג הספק היציאה המרבי של המשדר בוואט
( )Wלפי יצרן המשדר ,ו d-הוא מרחק ההפרדה המומלץ
במטרים ( .)mעוצמות השדה ממשדרי ת"ר ( )RFקבועים ,כפי
שנקבעו על ידי סקר אתרים אלקטרומגנטייםא ,אמורות להיות
ב
נמוכות מרמת התאימות בכל טווח תדרים.
תיתכן הפרעה בקרבת ציוד ,המסומן בסמל הבא:

א	לא ניתן לחזות באופן תיאורטי ומדויק את עוצמות השדות ממשדרים קבועים ,כגון תחנות בסיס לרדיו טלפון (סלולארי/אלחוטי) ולרדיו
נייד קווי ,רדיו חובבים ,שידורי רדיו  AMו FM-ושידורי טלוויזיה .כדי להעריך את הסביבה האלקטרומגנטית של משדרי ת"ר ( )RFקבועים ,יש
לשקול ביצוע של סקר אלקטרומגנטי באתר .אם עוצמת השדה הנמדדת במיקום שבו משתמשים בהתקן עולה על רמת התאימות החלה
על ת"ר ( )RFשהוזכרה לעיל ,יש להשגיח על ההתקן כדי לוודא כי הוא פועל באופן תקין .אם נצפים ביצועים חריגים ,ייתכן צורך בצעדים
נוספים (לדוגמה ,שינוי הכיוון או המיקום של ההתקן).
ב מעל תחום התדרים  150 kHzעד  ,80 MHzעל עוצמת שדה להיות נמוכה מ.3 V/m-
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מרחקי ההפרדה המומלצים בין ציוד תקשורת  RFנישא ונייד להתקן
ההתקנים הבאים מיועדים לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית ,שבה הפרעות הת"ר ( )RFבהקרנה מבוקרות .הלקוח או
המשתמש בהתקן יכול לסייע במניעת הפרעות אלקטרומגנטיות על ידי שמירה על מרחק מזערי בין ציוד תקשורת RF
נישא ונייד (משדרים) להתקן לפי ההמלצות הבאות ,בהתאם להספק היציאה המרבי של ציוד התקשורת
הספק היציאה המרבי
הנקוב של המשדר

מרחק ההפרדה לפי תדר המשדר (מ')
150kHz ~ 80MHz
d=1.2√P

80MHz ~ 800MHz
d=1.2√P

800MHz ~ 2.5GHz
d=2.3√P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

במשדרים בעלי דירוג הספק יציאה מרבי שלא פורט לעיל ,ניתן להעריך את מרחק ההפרדה המומלץ  dבמטרים ()m
באמצעות המשוואה הרלוונטית לתדר המשדר ,שבה  Pהוא דירוג הספק היציאה המרבי של המשדר בוואט ( )Wלפי יצרן
המשדר.
הערה  1בין  80 MHzל 800 MHz-חל מרחק ההפרדה של טווח התדרים הגבוה יותר.
הערה  2ייתכן שהנחיות אלו לא יחולו בכל מצב .התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת מבליעה והחזרה ממבנים,
מחפצים ומאנשים.
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 19נספח
 19.1סמלים
לשימוש חד-פעמי בלבד

טווח טמפרטורות

עיין בהוראות השימוש

טפל בזהירות

לשימוש עד

חלק מיושם Type BF

יצרן

רמת עמידות במים

מספר אצווה
מספר סידורי
מעוקר על ידי EO

LOT
SN
STERILE EO

סיכון ביולוגי
התקן לאבחון חוץ-גופי
קרינה בלתי מייננת

IPX4

ניתן למחזור
אל תשליך עם פסולת
ביתית
שמור במצב יבש
CTRL

טווח תמיסת בקרה
IVD

הרחק ממקורות חום וקרינה
ציוד Class 2

עיין בהוראות השימוש
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