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1. Δηζαγσγή 

1.1 Δηζαγσγή ζηελ αληιία ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS 

Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS ζα αλαθέξεηαη εθεμήο σο «Αληιία 

ηλζνπιίλεο» ζε νιφθιεξν ην εγρεηξίδην. 

 

Ξξνεηδνπνίεζε Ρν ζχζηεκα DANA Diabecare RS πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλν απφ αζζελείο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί απφ πηζηνπνηεκέλν εθπαηδεπηή γηα ηνλ 

δηαβήηε ή/θαη εθπαηδεπηή γηα αληιίεο ηλζνπιίλεο θαη θαηφπηλ ζπκβνπιήο ηαηξνχ. 

Γηα αζθάιεηα θαη βέιηηζηα νθέιε δηαβάζηε νιφθιεξν ην εγρεηξίδην ρξήζηε πξηλ 

απφ ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ξξνζνρή Γηαβάζηε πξνζεθηηθά θαη πιήξσο απηέο ηηο νδεγίεο ρξήζεο πξηλ 

ρξεζηκνπνηήζεηε απηή ηε ζπζθεπή γηα πξψηε θνξά. Ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζα 

πξέπεη λα είλαη νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη άιιεο αληιίεο. 
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1.2 Δπεμήγεζε ησλ ζπκβόισλ πξνεηδνπνίεζεο 

 

Ξξνεηδνπνίεζε πνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ελφο θηλδχλνπ πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ, ζάλαην ή ζεκαληηθή πιηθή δεκηά, εάλ αγλνεζεί 

ε πξνεηδνπνίεζε. 

 

Ξξνζνρή πνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ελφο θηλδχλνπ πνπ ζα πξνθαιέζεη ή ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξαπκαηηζκφ ή πιηθέο δεκηέο εάλ 

αγλνεζεί ε επηζήκαλζε πξνζνρήο. 

 

Δηδνπνίεζε Δλεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε, ηε ιεηηνπξγία ή ηε ζπληήξεζε, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο, αιιά δελ 

ζρεηίδνληαη κε θίλδπλν. 

 

 

1.3 Δλδείμεηο ρξήζεο 

Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS πξννξίδεηαη γηα ηελ ππνδφξηα 

ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ζαθραξψδνπο δηαβήηε. Ζ ζπζθεπή δελ 

πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε αίκα ή πξντφληα αίκαηνο. 
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1.4 Ξξνθπιάμεηο 

 
1. Νη ρξήζηεο ηεο αληιίαο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 4 κεηξήζεηο γιπθφδεο 

αίκαηνο ηελ εκέξα, ελψ πξέπεη λα έρνπλ ηελ φξαζε θαη ηελ αθνή ηνπο ψζηε 

λα αληηιακβάλνληαη ηηο εηδνπνηήζεηο ηεο αληιίαο. 
 

2. Νη αζζελείο δελ πξέπεη λα αλνίγνπλ ην πεξίβιεκα ηεο αληιίαο νχηε λα 

ρεηξίδνληαη ηα εζσηεξηθά κέξε. 
 

3. Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε ζεη 

έγρπζεο, δνρείν θαη άιια εμαξηήκαηα ηεο ίδηαο εηαηξείαο, ηα νπνία νξίδνληαη 

ζην παξφλ εγρεηξίδην. ΚΖΛ ρξεζηκνπνηείηε ηελ αληιία κε άιιν ζχζηεκα 

έγρπζεο ή άιια εμαξηήκαηα. 
 

4. Ρν πάηεκα ησλ πιήθηξσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ην εζσηεξηθφ ησλ δαθηχισλ. 

ΚΖΛ ρξεζηκνπνηείηε ηα λχρηα ζαο ή άιια αηρκεξά αληηθείκελα. 
 

5. Ζ αληιία ηλζνπιίλεο παξέρεηαη κε εξγνζηαζηαθέο πξνθαζνξηζκέλεο ξπζκίζεηο 

θαη εηδνπνηήζεηο, κέγηζηα εκεξήζηα ζχλνια, βαζηθέο θαη bolus δφζεηο. Απηέο 

νη ξπζκίζεηο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ απφ έλαλ επαγγεικαηία πγείαο. 

 

Δηδνπνίεζε ειέγρνπ γιπθφδεο 120 ιεπηά 

Κέγηζην εκεξήζην ζχλνιν 80 κνλάδεο 

Κέγηζηε bolus 40 κνλάδεο 

Κέγηζηε βαζηθή 3,3 κνλάδεο/ψξα 

 

6. Ρν δνρείν θαη ην ζεη έγρπζεο παξέρνληαη απνζηεηξσκέλα θαη πξννξίδνληαη γηα 

κεκνλσκέλε ρξήζε κφλν. ΚΖΛ ηα επαλαρξεζηκνπνηείηε. 
 

7. Αιιάδεηε ην δνρείν θαη ην ζεη έγρπζεο ηαθηηθά, φπσο ζπληζηάηαη απφ ηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο ζαο. ΚΖΛ ηα ρξεζηκνπνηείηε γηα πεξηζζφηεξεο απφ 72 

ψξεο. 
 

8. Διέγρεηε ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο θαη απνξξίςηε ηα εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ 

ιήμεη. 
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9. Απνθχγεηε ηε δεκηά ιφγσ πξφζθξνπζεο, φπσο ε πηψζε. Δάλ ππάξρεη 

νπνηαδήπνηε γλσζηή δεκηά ζηελ αληιία ή/θαη ζε θάπνην εμάξηεκα, 

επηθνηλσλήζηε κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο ή ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ 

ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 
 

10. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα κε θάπνην απφ ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

απελεξγνπνηήζηε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο αθαηξψληαο ηε κπαηαξία θαη 

επηθνηλσλήζηε κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο ή ηνλ εθπαηδεπηή ηεο αληιίαο 

ηλζνπιίλεο. 
 

11. Αθαηξέζηε ηε κπαηαξία ζε πεξίπησζε κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

απνζήθεπζεο. 
 

12. Δάλ δελ επηζπκείηε λα ηειερεηξηζηήηε ηελ αληιία, ζπλίζηαηαη λα 

απελεξγνπνηήζεηε ην Bluetooth, ελεξγνπνηψληαο ηελ «Ιεηηνπξγία Ξηήζεο», 
ψζηε λα απνθχγεηε κία αλεπηζχκεηε εμσηεξηθή παξεκβνιή.  
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2. Δθθίλεζε ρξήζεο 

Γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο Dana Diabecare RS, απαηηνχληαη ηα 

εμαξηήκαηα θαη άιιεο ζπζθεπέο. Ρα εμαξηήκαηα ηνπ DANA Diabecare RS ζαο 

θάλνπλ λα αηζζάλεζηε πνιχ πην άλεηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο 

Dana. 

 

 Δμαξηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο DANA Diabecare RS  

 
 

Δηδνπνίεζε 

 Ξξηλ απφ ηε ρξήζε ζα πξέπεη λα ειέγμεηε ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο κπαηαξίαο, 

ηνπ ζεη έγρπζεο θαη ηνπ δνρείνπ. 

 Κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε μερσξηζηά ηα επηπιένλ εμαξηήκαηα. 
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2.1. Γλσξίζηε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο DANA 

 

 Αληιία ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS 

 

① Θάιπκκα δνρείνπ 
Ρν δνρείν θαη ε βίδα ζχλδεζεο εηζάγνληαη 
ζε απηφ ην ηκήκα. Γηα λα ην αλνίμεηε, 
πεξηζηξέςηε ην θάιπκκα ηνπ δνρείνπ 
δεμηφζηξνθα. 
 

② Θάιπκκα κπαηαξίαο 
Ζ κπαηαξία εηζάγεηαη ζε απηφ ην ηκήκα. Γηα 
λα ην αλνίμεηε, πεξηζηξέςηε ην θάιπκκα 
ηνπ δνρείνπ αξηζηεξφζηξνθα. 
 

③ Ξαξάζπξν δνρείνπ 
Δδψ κπνξείηε λα επηβεβαηψζεηε νπηηθά ηνλ 
φγθν ηνπ δνρείνπ. 
 

④ Ξίλαθαο ειέγρνπ 
Ξεξηιακβάλεη ηα ηέζζεξα πιήθηξα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πινήγεζε ζηα κελνχ 
ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο, πξνζαξκνγή ησλ 
ξπζκίζεσλ θαη επηινγή ησλ ιεηηνπξγηψλ. 
 

⑤ Νζόλε LCD 

Δκθαλίδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο αληιίαο, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα 
κελχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί ην 
πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε ηεο αληιίαο 
ηλζνπιίλεο. Δλεξγνπνηείηαη απηφκαηα κε ην 

πάηεκα ησλ πιήθηξσλ. 

 

 Ξίλαθαο ειέγρνπ 

 

 Ξηέζηε γηα αχμεζε ησλ ηηκψλ 

 
Ξηέζηε γηα κείσζε ησλ ηηκψλ / επηζηξνθή ζηελ 
πξνεγνχκελε νζφλε 

 
Ξηέζηε γηα κεηαθίλεζε ζηελ επφκελε επηινγή ηνπ 
κελνχ 

 Ξηέζηε γηα επηινγή ή επηβεβαίσζε 
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2.2. Δγθαηάζηαζε κπαηαξίαο 
 

 

Αληιία ηλζνπιίλεο 

 

① Αλνίμηε ην θάιπκκα κπαηαξίαο 

εηζάγνληαο ην θιεηδί κπαηαξίαο ζηε 

ζρηζκή ηνπ θαιχκκαηνο κπαηαξίαο θαη 

πεξηζηξέθνληαο αξηζηεξφζηξνθα. 

 

② Δηζάγεηε ηε κπαηαξία ζηελ αληιία 

ηλζνπιίλεο κε ηνλ ζεηηθφ αθξνδέθηε 

πξνο ηα θάησ. 

 

③ Δπαλαηνπνζεηήζηε ην θάιπκκα 

κπαηαξίαο θαη πηέζηε ην πξνο ηα θάησ 

ελψ ην πεξηζηξέθεηε δεμηφζηξνθα. 

 

④ Έρεηε ηειεηψζεη φηαλ ην θάιπκκα είλαη 

ζθηρηφ θαη ην έρεηε θαζαξίζεη κε ην 

επάλσ κέξνο ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 
 

Ξξνεηδνπνίεζε Ζ αιιαγή ηεο κπαηαξίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαζαξφ θαη 

ζηεγλφ πεξηβάιινλ πξνο απνθπγή εηζξνήο λεξνχ ή άιισλ πγξψλ ζηε ζήθε ηεο 

αληιίαο. Ρν θάιπκκα κπαηαξίαο είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλν θαη ζθηγκέλν φηαλ ην 

θάιπκκα κπαηαξίαο είλαη επίπεδν πξνο ηε ζήθε ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. Απηφ 

πξνιακβάλεη ηελ εηζξνή λεξνχ ή άιισλ πγξψλ. 

 

Δηδνπνίεζε  

 Ξξνζέμηε ηελ θαηεχζπλζε αλνίγκαηνο ηνπ θαιχκκαηνο κπαηαξίαο. 

 Δάλ ν ζηεγαλνπνηεηηθόο δαθηύιηνο ηνπ θαιχκκαηνο κπαηαξίαο έρεη ππνζηεί 

θζνξά ή βιάβε, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο ή ηνλ 

εθπαηδεπηή ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο γηα αληηθαηάζηαζε. Δάλ έρεη ππνζηεί βιάβε, 

ελδέρεηαη λα έρεη αιινησζεί ε αδηάβξνρε ηδηφηεηά ηνπ γηα απνηξνπή εηζξνψλ. 
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 Έιεγρνο ηεο κπαηαξίαο DANA: 

 

 
 

Ξξνζνρή 

 Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθήο κπαηαξίαο απφ ηε κπαηαξία κεγέζνπο 1/2AA 3,6V πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αληιία ηλζνπιίλεο DANA ζα αθπξψζεη 

ηελ εγγχεζε ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 

 ΚΖΛ πξνζπαζήζεηε λα αιιάμεηε ηε κπαηαξία θαηά ηε δηάξθεηα ρνξήγεζεο κηαο 

δφζεο bolus. 

 Απνξξίςηε ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο κε θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ 

ηξφπν ζε ζεκείν ζπιινγήο ή κέζσ ηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 

 Ππληζηάηαη λα έρεηε 2 εθεδξηθέο κπαηαξίεο γηα αζθάιεηα. 

 Γηα ηελ αθξηβή αλάγλσζε ηεο ππνιεηπφκελεο θφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο, ειέγμηε 

ηελ έλδεημε ηεο κπαηαξίαο κεηά ηε ρνξήγεζε κηαο δφζεο bolus. 

 

Δηδνπνίεζε  

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κπαηαξία, αλαηξέμηε ζην 

θεθάιαην 8.5 Κπαηαξία γηα ηελ αληιία ηλζνπιίλεο DANA. 
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2.3. Νζόλε 
 

 Αξρηθή νζόλε 

Ζ αξρηθή νζφλε εκθαλίδεη ην πξψην κελνχ θαη ελεξγνπνηείηαη παηψληαο 
νπνηνδήπνηε πιήθηξν φηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο κπαηαξίαο. 
 

 
 

 

 

Ρξέρνπζα εκεξνκελία θαη ώξα 

Γπλαηφηεηα επηινγήο κνξθήο 12/24 σξψλ 

Κήλαο/εκέξα/Έηνο  σσ:ιι   πκ/κκ 

Αλαηξέμηε ζην 3.1 Οχζκηζε εκεξνκελίαο θαη ψξαο 
 

Δηδνπνίεζε Όηαλ ε ψξα ξπζκηζηεί σο «12» ζα 

εκθαλίδεηαη ην «ΞΚ/ΚΚ». 

Βαζηθόο ελεξγόο 

Ρν εηθνλίδην κε ην ζχκβνιν  αλαβνζβήλεη φηαλ 

είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν βαζηθφο. 
 

Ξξνζσξηλόο βαζηθόο ελεξγόο 

Ρν εηθνλίδην κε ην ζχκβνιν  αλαβνζβήλεη φηαλ 

είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν πξνζσξηλφο βαζηθφο. 

Ρξέρσλ βαζηθόο ξπζκόο 

Θάζε αξηζκφο κηθξφηεξνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 100 

ππνδεηθλχεη φηη είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν 

πξνζσξηλφο βαζηθφο. 

Αλαηξέμηε ζην 6.1 Ξξνζσξηλφο βαζηθφο 

*Ρν 100% είλαη ε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε 

ρνξήγεζεο βαζηθνχ 

*u/h = κνλάδεο/ψξα 

Θαηάζηαζε κπαηαξίαο 

Δκθαλίδεη ηελ ππνιεηπφκελε θφξηηζε ηεο 

κπαηαξίαο σο εμήο 

100%, 75%, 50%,  25%,  0% 

 
 

Δηδνπνίεζε Δάλ είλαη 0% ην εηθνλίδην ηεο 

κπαηαξίαο αλαβνζβήλεη σο πξνεηδνπνίεζε. 
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Θιείδσκα πιήθηξσλ 

Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε φηαλ είλαη θιεηδσκέλε. 

Αλαηξέμηε ζην 6.3 Θιείδσκα πιήθηξσλ 

πνιεηπόκελνο όγθνο ηλζνπιίλεο 

Δκθαλίδεη ηνλ φγθν ηλζνπιίλεο ζην δνρείν. 

 

Δηδνπνίεζε Ζ έλδεημε ρακεινχ φγθνπ δνρείνπ 

 ζα αλαβνζβήλεη φηαλ ν ππνιεηπφκελνο φγθνο 

ηλζνπιίλεο είλαη ρακειφο.  

Αλαηξέμηε ζην θεθάιαην 7 Δηδνπνηήζεηο θαη 

κελχκαηα ζθάικαηνο. 

 

Θαηάζηαζε εθηεηακέλεο δόζεο bolus 

Απηφ ην εηθνλίδην (ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΝ 1,20 

κνλάδεο/ψξα) ζα εκθαλίδεηαη κφλν φηαλ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε ε Δθηεηακέλε δφζε bolus. 

Αλαηξέμηε ζην 6.8 Δθηεηακέλε δφζε bolus. 

 

Θαηάζηαζε δηθαζηθήο δόζεο bolus 

Απηφ ην εηθνλίδην (ΓΗΦΑΠΗΘΝ 2,20 κνλάδεο/ψξα) 

ζα εκθαλίδεηαη κφλν φηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε 

Γηθαζηθή ρνξήγεζε ηεο δφζεο bolus. 

Αλαηξέμηε ζην 6.9 Γηθαζηθή δφζε bolus 

 

ΔΕΝ ΔΓΣΔΗ 

Απηή ε νζφλε ζα εκθαλίδεηαη φηαλ ε αληιία δελ 

ρνξεγεί ηλζνπιίλε. 

Αλαηξέμηε ζην θεθάιαην 7 Δηδνπνηήζεηο θαη 

κελχκαηα ζθάικαηνο. 
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 Ιεηηνπξγία απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ 

 

Ιεηηνπξγία ηειερεηξηζηεξίνπ  

Όηαλ ζπλδέεηε ζηελ αληιία έλα smartphone κε 

εγθαηεζηεκέλε εθαξκνγή, ε νζφλε ηεο αληιίαο 

εκθαλίδεηαη φπσο απεηθνλίδεηαη. Πε απηή ηελ 

θαηάζηαζε, ην πιήθηξν ηεο αληιίαο δελ ιεηηνπξγεί. 

Ξξνζνρή Δάλ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε, 
αθφκα θαη φηαλ δελ επηζπκείηε ηε ζχλδεζε κέ 
θάπνηα ζπκβαηή ζπζθεπή, παξαθαιψ 
απνζπλδεζείηε παηψληαο ην πιήθηξν – γηα 5 
δεχηεξα.  

 

 

Ιεηηνπξγία πηήζεο 

Ρν εηθνλίδην  ζα εκθαλίδεηαη κφλν φηαλ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία πηήζεο. Γηαθφπηεηαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ bluetooth. 

Αλαηξέμηε ζην 6.7 Ιεηηνπξγία πηήζεο. 

 

 Ξξόζζεηεο επηινγέο 

 

Απνθιεηζκόο δόζεο bolus  

Ρν εηθνλίδην  εκθαλίδεηαη φηαλ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλνο ν απνθιεηζκφο δφζεο bolus. 

Απηφ απνηξέπεη ηελ επαλάιεςε κηαο bolus θαηά 

ην πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα απνθιεηζκνχ. 

Δπηηξεπόκελε εκεξήζηα κέγηζηε 

Ρν εηθνλίδην (M:19u) εκθαλίδεηαη φηαλ ε 

ζπλνιηθή εκεξήζηα δφζε είλαη πςειή θαη θηάλεη 

ζηελ θαζνξηζκέλε εκεξήζηα κέγηζηε δφζε. Νη 

ππνιεηπφκελεο κνλάδεο εκθαλίδνληαη φηαλ είλαη 

ιηγφηεξεο απφ 20 κνλάδεο (πξνεπηινγή). 
 

Δηδνπνίεζε  

 Νη πξφζζεηεο επηινγέο ξπζκίδνληαη απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ή ησλ 

εθπαηδεπηή ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 

 Γηα εμνηθνλφκεζε κπαηαξίαο, ε νζφλε γίλεηαη απηφκαηα θελή φηαλ δελ παηεζεί 

θαλέλα πιήθηξν γηα έλα ιεπηφ. Ρν πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ ζα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ νζφλε θαη ηνλ νπίζζην θσηηζκφ γηα 10 δεπηεξφιεπηα. 
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(Αλαηξέμηε ζην θεθάιαην 3.4 Οχζκηζε επηινγψλ ρξήζηε – «Δλεξγνπνίεζε 

LCD» θαη «Δλεξγνπνίεζε νπίζζηνπ θσηηζκνχ»). 
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2.4. Δθπαίδεπζε αζζελνύο 
 
Ζ παξαθνινχζεζε εθπαίδεπζεο ζπληζηάηαη γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο αληιίαο 

ηλζνπιίλεο. 

1. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο κε αληιία ηλζνπιίλεο, ν αζζελήο ζα πξέπεη 

λα επηθνηλσλεί θαζεκεξηλά κε ηνλ εθπαηδεπηή ηεο αληιίαο ή/θαη έλαλ ηαηξφ. 

2. Δπίζθεςε ζε ελδνθξηλνιφγν, δηαβεηνιφγν ή εμεηδηθεπκέλν λνζειεπηηθφ 

πξνζσπηθφ εληφο 3-7 εκεξψλ.  

3. Αξρηθά πξνγξακκαηίδεηε επηζθέςεηο θάζε κία/δχν εβδνκάδεο θαη θαηφπηλ 

πεξηνδηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζαο θαη ηε ζπκβνπιή ηνπ ηαηξνχ ζαο.  

4. Κεληαίεο επηζθέςεηο ζε εηδηθφ κέρξη λα θαζνξηζηεί ην ζρήκα ρνξήγεζεο κε 

ηελ αληιία θαη θαηφπηλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε ηξίκελν ή ζηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο. 

 

 

 Πρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηαηξνύ 

Ζ ιεηηνπξγία ηαηξνχ (DOCTOR MODE) είλαη έλα κελνχ δηακφξθσζεο, ζην νπνίν 

έρνπλ πξφζβαζε κφλν επαγγεικαηίεο πγείαο θαη πηζηνπνηεκέλνη εθπαηδεπηέο 

αληιηψλ ηλζνπιίλεο. Απηέο νη ξπζκίζεηο ζρεηίδνληαη γεληθά κε ηελ αζθάιεηα θαη κε 

ηηο δφζεηο ηεο ηλζνπιίλεο γηα θάζε αζζελή μερσξηζηά. 

 

 Ξξνθαζνξηζκέλε δφζε bolus 

 Δηδνπνίεζε ειέγρνπ γιπθφδεο 

 Απνθιεηζκφο δφζεο bolus 

 Ξξνζαχμεζε δφζεο bolus 

 Ξξνζαχμεζε βαζηθνχ 

 Ηδαληθή γιπθφδε αίκαηνο (BG) 

 Αλαινγία κείσζεο (ελεξγή ηλζνπιίλε) 

 Κέγηζηνο βαζηθφο 

 Κέγηζηε δφζε bolus 

 Κέγηζην εκεξήζην ζχλνιν 

 Απνθιεηζκφο επαηζζεζίαο 

 

Ξξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο γηα αιιαγή απηψλ ησλ 

ξπζκίζεσλ. 
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3. Ξξνγξακκαηηζκόο ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο 

 Γνκή ηνπ κελνύ ηεο αληιίαο DANA DIABECARE RS: 

 

 

 

Ξξνεηδνπνίεζε Θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ αξρηθψλ ξπζκίζεσλ, αθνινπζήζηε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ εηδηθνχ ζηηο αληιίεο επαγγεικαηία πγείαο θαη 

ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηή αληιηψλ ηλζνπιίλεο. Νη ιαλζαζκέλεο ξπζκίζεηο 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξή ζσκαηηθή βιάβε. 
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3.1. Ούζκηζε εκεξνκελίαο θαη ώξαο  
 

Ζ ξχζκηζε ηεο ζσζηήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αθξηβή 
ρνξήγεζε ηεο βαζηθήο ηλζνπιίλεο θαη γηα δηαηήξεζε αξρείνπ ρνξεγήζεσλ 

ηλζνπιίλεο. 
 

 
 

 

1. Δπηιέμηε ΔΞΗΙΝΓΖ ζην θχξην κελνχ θαη παηήζηε ην 

 

 

2. Δπηιέμηε ΟΘΚΗΠΖ ΟΝΙΝΓΗΝ θαη παηήζηε ην 

πιήθηξν . 

 

3. Σξεζηκνπνηήζηε ην  γηα κεηαθίλεζε ζηνλ κήλα, 
ηελ εκέξα, ην έηνο, ηελ ψξα θαη ηα ιεπηά.  

Σξεζηκνπνηήζηε ηα  θαη  γηα πξαγκαηνπνίεζε 
αιιαγψλ. 

 

Ξξνζνρή Βεβαησζείηε φηη είλαη ζσζηφ ην «ΞΚ» ή ην 
«ΚΚ». 

 

 

4. Αθνχ θάλεηε ηηο αιιαγέο παηήζηε ην  γηα 
απνζήθεπζε. 

 

Δηδνπνίεζε Γηα αιιαγή ηεο κνξθήο ηνπ ξνινγηνχ ζε 12 ή 24 ψξεο αλαηξέμηε 

ζηελ ελφηεηα 3.4 Οχζκηζε επηινγψλ ρξήζηε. 
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3.2. Ούζκηζε ηνπ βαζηθνύ ξπζκνύ 
 

Ζ ξχζκηζε ηνπ βαζηθνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηε ρξήζε ηεο αληιίαο 

ηλζνπιίλεο.  

Ζ βαζηθή ηλζνπιίλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηδαληθνχ επηπέδνπ 

γιπθφδεο θαηά ηε λεζηεία. 

 

Νη ξπζκνί έγρπζεο ηεο βαζηθήο ηλζνπιίλεο είλαη ζπγθεθξηκέλνη γηα θάζε αζζελή. 

πάξρνπλ 24 σξηαίνη ξπζκνί θάζε εκέξα, νη νπνίνη γίλεηαη λα απμεζνχλ ή λα 

κεησζνχλ γηα λα αληηζηνηρνχλ ηφζν ζηελ αηνκηθή αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε φζν 

θαη άιινπο παξάγνληεο. Ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζα ζαο ζπζηήζεη ηνπο αξρηθνχο 

ξπζκνχο, νη νπνίνη πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ θαηά ηελ έλαξμε. 

 

 

Δηδνπνίεζε Κπνξείηε λα θάλεηε ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ κφλν ηνπ ηξέρνληνο (επηιεγκέλνπ) 

Βαζηθνχ πξνθίι. Ρν πξνεπηιεγκέλν πξνθίι είλαη ην A. (Γηα αιιαγή ηνπ Βαζηθνχ 

πξνθίι αλαηξέμηε ζην 6.4 Βαζηθφ πξνθίι) 

 

        
 

  

Βήκα.1 
Δπηινγή βαζηθνχ 
πξνθίι A, B, C, D 

Βήκα.2 
ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ 

ξπζκίζεσλ βαζηθνχ 



21 

 Ξεξηγξαθή γξαθηθήο παξάζηαζεο βαζηθνύ: 

 

 

① Οαβδόγξακκα βαζηθνύ ξπζκνύ αλά ώξα 

Ζ γξαθηθή παξάζηαζε απνηειείηαη απφ 24 ξάβδνπο 

θαη θάζε ξάβδνο αληηπξνζσπεχεη ηνλ θάζε σξηαίν 

βαζηθφ ξπζκφ. Πηε γξαθηθή παξάζηαζε, ε ξάβδνο 

αξρίδεη κε 00 θαη εκθαλίδεη κέρξη ην 24 (12:00ΞΚ). 

Όηαλ επηιέγεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ην ρξψκα ηεο αληίζηνηρεο ξάβδνπ γίλεηαη 

καχξν. 

ΟΘΚΗΠΖ A 
 

② Γξάκκα βαζηθνύ πξνθίι 

Ρν γξάκκα ηνπ ελεξγνχ βαζηθνχ πξνθίι βξίζθεηαη 

ζηε γξακκή ηίηινπ.  

Ρν παξάδεηγκα δείρλεη φηη έρεη επηιεγεί ην Βαζηθφ 

πξνθίι Α (Αλαηξέμηε ζην 6.4 Βαζηθφ πξνθίι). 

Σ.Β.Ο.: 05.20 

③ TDD (Ππλνιηθή εκεξήζηα δόζε) 

TDD είλαη ε ζπλνιηθή ηλζνπιίλε πνπ ζα ρνξεγεζεί 

εληφο 24 σξψλ απφ ηε βαζηθή. 

Ξαξάδεηγκα, ε Ππλνιηθή εκεξήζηα δφζε (βαζηθή) 

είλαη 5,20 κνλάδεο. 

18 - 19 

④ Ώξα έλαξμεο θαη ιήμεο 

Ζ πξψηε είλαη ε ψξα έλαξμεο θάζε σξηαίαο βαζηθήο 

ρνξήγεζεο θαη ε δεχηεξε ε ψξα ιήμεο. Ρν 

παξάδεηγκα ππνδεηθλχεη φηη ε βαζηθή δφζε κεηαμχ 

18 θαη 19 (06 ΚM-07 ΚM) είλαη 0,3 κνλάδεο. 

0.30 u 

⑤ Βαζηθόο ξπζκόο 

Πην παξάδεηγκα, ν βαζηθφο ξπζκφο κεηαμχ 18 θαη 

19 (06 ΚM-07 ΚM) είλαη 0,3 κνλάδεο/ψξα 
 
 

Δηδνπνίεζε  
 Ζ επεμεξγαζία ηνπ βαζηθνχ είλαη δηαζέζηκε κφλν κε ηε κνξθή 24 σξψλ. 
 Ν εθπαηδεπηήο ηεο αληιίαο αιιάμεη ηηο πξνζαπμήζεηο ηνπ βαζηθνχ. 
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 Ρξόπνο επεμεξγαζίαο ηνπ βαζηθνύ ξπζκνύ: 

 

 
 

 

1. Πην ΘΟΗΝ ΚΔΛΝ πξαγκαηνπνηήζηε θχιηζε θαη 

επηιέμηε ην ΒΑΠΗΘΝ κε ην . 

 

2. Δπηιέμηε ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΒΑΠΗΘΝ θαη παηήζηε ην 

. 

 

3. Δκθαλίδεηαη ην ηξέρνλ Βαζηθφ πξνθίι, 

επηβεβαηψζηε ηελ επηινγή κε ην . 

 

4. Δκθαλίδεηαη ε νζφλε επεμεξγαζίαο ηνπ βαζηθνχ. 

Ζ πξνεπηιεγκέλε ψξα είλαη 00-01.  

 

5. Σξεζηκνπνηήζηε ηα  θαη  γηα ξχζκηζε ηεο 

ψξαο έλαξμεο. 

Ξηέζηε ην  γηα κεηαθίλεζε ζηελ ψξα ιήμεο. 
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6. Σξεζηκνπνηήζηε ηα  θαη  γηα ξχζκηζε ηεο 

ψξαο ιήμεο. 

Ξηέζηε ην  γηα κεηαθίλεζε ζηνλ Βαζηθό ξπζκφ.  

 

7. Σξεζηκνπνηήζηε ηα  θαη  γηα ξχζκηζε ηνπ 
Βαζηθνύ ξπζκνχ γηα ηελ επηιεγκέλε ψξα. 

Ξηέζηε  γηα απνζήθεπζε ηνπ βαζηθνχ ξπζκνχ ή 

ην  γηα κεηαθίλεζε ζηελ ψξα έλαξμεο (βήκα 5). 

 

8. Όηαλ επηιέγεηε  γηα απνζήθεπζε εκθαλίδεηαη ε 

νζφλε «ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΟΘΚΗΠΖΠ». Δπηιέμηε ην  

γηα νινθιήξσζε ηεο ξχζκηζεο ή ην  γηα 

κεηαθίλεζε ζηελ ψξα έλαξμεο θαη ξχζκηζε ηνπ 

επφκελνπ Βαζηθνχ ξπζκνχ. 

 

9. Γηα απνζήθεπζε επηιέμηε ην . Έλα κήλπκα 

επηβεβαίσζεο δείρλεη φηη έγηλε αιιαγή ηνπ Βαζηθνχ 

ξπζκνχ. Δπηιέμηε  γηα επηβεβαίσζε. 
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3.3. Ξξνβνιή βαζηθνύ ξπζκνύ 
 
Ζ πξνβνιή βαζηθνχ ξπζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνβνιή ησλ εηδηθψλ σο πξνο 
ηελ ψξα ξπζκίζεσλ ηνπ ηξέρνληνο πξνθίι. 

 
 

 
 

 

 

1. Δπηιέμηε ΞΟΝΒΝΙΖ ΒΑΠΗΘΝ ΟΘΚΝ ζην 

ππνκελνχ ηνπ ΒΑΠΗΘΝ θαη παηήζηε ην . 

 

2. Δκθαλίδεηαη ην γξάκκα ηνπ ηξέρνληνο Βαζηθνχ 

πξνθίι, επηβεβαηψζηε ηελ επηινγή κε ην . 

 

3. Ν θέξζνξαο ηνπνζεηείηαη ζηελ ηξέρνπζα ψξα.  

Ξηέζηε  γηα πξνβνιή ηεο ηηκήο ηεο επφκελεο ψξαο. 

Ξηέζηε  γηα έμνδν. 
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3.4. Ούζκηζε επηινγώλ ρξήζηε 
 

Ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηεο αληιίαο 

κέζσ ησλ Δπηινγψλ ρξήζηε. 

 

 

 
 

 

1. Δπηιέμηε ΔΞΗΙΝΓΖ ζην θχξην κελνχ θαη παηήζηε 

ην   

 

2. Δπηιέμηε ΔΞΗΙΝΓΖ ΣΟΖΠΡΖ ζην ππνκελνχ ΔΞΗΙΝΓΖ 

θαη παηήζηε ην  

 

3. Σξεζηκνπνηήζηε ηα πιήθηξα  θαη  γηα ξχζκηζε 

ησλ επηινγψλ ρξήζηε. Σξεζηκνπνηήζηε ην  γηα 

κεηαθίλεζε ζην επφκελν ζηνηρείν. 
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 Δπηινγέο ρξήζηε 

 

 

1. ΞΟΝΒΝΙΖ ΩΟΑΠ 

Οχζκηζε ηεο κνξθήο ηνπ ξνινγηνχ ζε 12 ή 24 ψξεο. 

2. ΘΙΗΠΖ ΞΙΖΘΡΟΝ 

Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν, ην παξαηεηακέλν πάηεκα 

ηνπ  ή ηνπ  ξπζκίδεη γξήγνξα ηελ ηηκή. 

3. ΠΛΡΝΚΝ ΖΣΖΡΗΘΝ ΠΖΚΑ 

Ζ ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ηνπ ζχληνκνπ 

ερεηηθνχ ζήκαηνο πιήθηξσλ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή 

ελφο ερεηηθνχ ζήκαηνο φηαλ είλαη παηεκέλα ηα 

πιήθηξα. 

4. ΖΣΖΡΗΘΖ ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ 

Αιιαγή κεηαμχ ΖΣΝ, ΓΝΛΖΠΖΠ ή θαη ησλ ΓΝ γηα 

ηηο εηδνπνηήζεηο ηεο αληιίαο.  

 

Δηδνπνίεζε Θάπνηεο εηδνπνηήζεηο ζα παξάγνπλ ΖΣΝ 

αθφκα θαη φηαλ είλαη επηιεγκέλε ε ΓΝΛΖΠΖ γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο.  

5. ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ LCD 

Οχζκηζε ηεο δηάξθεηαο ελεξγνπνίεζεο ηεο LCD πξηλ 

αιιάμεη ζε ιεηηνπξγία πξνθχιαμεο νζφλεο. 

Οχζκηζε κεηαμχ (5 – 240) δεπηεξνιέπησλ. 

6. ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΝΞΗΠΘΗΝ ΦΩΡΗΠΚΝ 

Οχζκηζε ηεο δηάξθεηαο ελεξγνπνίεζεο ηνπ νπίζζηνπ 

θσηηζκνχ ηεο LCD κεηαμχ παηεκάησλ πιήθηξσλ. 

Οχζκηζε κεηαμχ (1 - 60) δεπηεξνιέπησλ. 

7. ΓΙΩΠΠΑ 

Αιιαγή δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ γιψζζαο αλάινγα κε 

ηε Σψξα / Ξεξηνρή. 
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8. ΚΝΛΑΓΑ ΓΙΘΝΕΖΠ 

Οχζκηζε ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
ηεο γιπθφδεο κεηαμχ ML (mmol/L) ή MG (mg/dL). 

 

Ξξνεηδνπνίεζε Ζ ρξήζε ιαλζαζκέλεο κνλάδαο 

κέηξεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλε εξκελεία 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γιπθφδεο. 
 

9. ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Ξξφθεηηαη γηα κηα ξχζκηζε αζθαιείαο. Όηαλ δελ 
επηιέγεηαη θαλέλα πιήθηξν εληφο ελφο 
πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (0 – 24) ε 
αληιία ζηακαηάεη ηε ρνξήγεζε θαη αθνχγεηαη κηα 
εηδνπνίεζε.  
Οχζκηζε ηεο ψξαο ζε (O) γηα απελεξγνπνίεζε ηνπ 
απηφκαηνπ ηεξκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο. 

10. ΣΑΚΖΙΝΠ ΝΓΘΝΠ ΓΝΣΔΗΝ 

Οχζκηζε ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ηεο εηδνπνίεζεο 
ΣΑΚΖΙΝ ΝΓΘΝ ΓΝΣΔΗΝ (10, 20, 30, 40, 50) βάζεη 
ησλ ππφινηπσλ κνλάδσλ ηλζνπιίλεο.  

 
 

 
 

 
 

 

11. ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ 

Αιιαγή ηνπ θσδηθνχ πξφζβαζεο ΘΙΔΗΓΩΚΑΡΝΠ 
ΞΙΖΘΡΟΩΛ. Δηζαγσγή ηνπ ηξέρνληνο ΘΩΓΗΘΝ 

ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ θαη . 
Πηελ νζφλε ηνπ ΘΩΓΗΘΝ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ εηζάγεηε ηνλ 

λέν θσδηθφ πξφζβαζεο θαη κεηά επηιέμηε  γηα 
απνζήθεπζε. Ν θσδηθφο πξφζβαζεο κπνξεί λα 
πεξηιακβάλεη ηνπο ραξαθηήξεο 0 έσο 9 θαη A έσο F. 
 

Δηδνπνίεζε Ν εξγνζηαζηαθφο θσδηθφο πξνθχπηεη απφ ηελ 
εκεξνκελία παξαγσγήο ηεο αληιίαοθαη εκθαλίδεηαη κε ηε 
κνξθή ΚΚΖΖ φπνπ MM είλαη ν κήλαο θαη ΖΖ είλαη ε 
εκέξα θαηαζθεπήο ηεο αληιίαο. Κπνξείηε λα βξείηε ηελ 
εκεξνκελία απηή ζην κελνχ Ξιεξνθνξίεο Απνζηνιήο, 

πνπ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 6.6.  

 
 

Ξξνζνρή Ν θσδηθφο πξφζβαζεο «0000» μεθιεηδψλεη 

εχθνια.  

Απηφ κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν γηα κηθξά παηδηά. 
 

Δηδνπνίεζε Δάλ μεράζεηε ηνλ αξηζκφ ηνπ θσδηθνχ 
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πξφζβαζήο ζαο επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξφζσπφ ζαο. 
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 Δπηινγέο ρξήζηε 

 

 

12. ΝΓΘΝΠ ΘΑΛΛΝΙΑΠ: 

Ν εγρπηήξαο κε καιαθή βειφλα έρεη έλαλ 

πξνθαζνξηζκέλν φγθν πνπ πξέπεη λα πιεξσζεί κε 

ηλζνπιίλε πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε. Οπζκίζηε ηνλ 

απαηηνχκελν φγθν εδψ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θάλλνπια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

(Αλαηξέμηε ζην 10.3 Όγθνο πιήξσζεο ησλ ζεη 

έγρπζεο) 

 
 

 

13. ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΟΘΚΝ: 

Απφ εδψ γίλεηαη ε ξχζκηζε ηνπ ππνιεηπφκελνπ φγθνπ 

ηνπ δνρείνπ ηεο αληιίαο. 

 

Ξξνζνρή Ζ αιιαγή ηνπ φγθνπ ζε ιαλζαζκέλε ηηκή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εμάληιεζε ηεο ηλζνπιίλεο ηεο 

αληιίαο ρσξίο εηδνπνίεζε. 
 

 

14. ΔΜΝΓΝΠ: 

Δπηιέμηε  γηα έμνδν. 

 

Δηδνπνίεζε Όηαλ πξνζαξκφδεηε ηηο ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο ζηηο ΔΞΗΙΝΓΔΠ 

ΣΟΖΠΡΖ, φπσο ε γιψζζα, ε κνλάδα γιπθφδεο ή ν ηεξκαηηζκφο ιεηηνπξγίαο, 

απαηηείηαη επηβεβαίσζε ΛΑΗ/ΝΣΗ.  
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3.5. Νζόλε Ξεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 
 

Ζ νζφλε Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρεη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ εμήο: 

 Δλεξγή ηλζνπιίλε ηεο πξνεγνχκελεο δφζεο bolus. 

 Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηεηακέλε δφζε bolus (εάλ είλαη ελεξγή). 

 Ρηο πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο ρνξήγεζεο ηεο δφζεο bolus, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεπηψλ πνπ έρνπλ παξέιζεη απφ ηελ ηειεπηαία 

δφζε bolus θαη ηνλ φγθν ηεο δφζεο bolus. 

 

 

 
 

 

1. Απφ ην θχξην κελνχ επηιέμηε ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ θαη 

παηήζηε . 

2. Δπηιέμηε ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ, παηήζηε 

. 

 

ΔΛΔΟΓΖ ΗΛΠΝΙΗΛΖ 

Ξξφθεηηαη γηα ηελ Δλεξγή ηλζνπιίλε πνπ ζπλερίδεη λα 

ιεηηνπξγεί απφ ηηο πξνεγνχκελεο δφζεηο bolus. 
 

ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΠΛΝΙΝ 

Δκθαλίδεηαη ζε κνλάδεο γηα ηελ ηξέρνπζα εκέξα. 
 

EXT. B (Δθηεηακέλε δφζε bolus) 

Δάλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε Δθηεηακέλε δφζε bolus 

εκθαλίδεηαη ε πνζφηεηα ηεο δφζεο bolus θαη ν ρξφλνο 

πνπ απνκέλεη. 
 

PRE. BOLUS (Ξξνεγνχκελε δφζε bolus) 

Δκθαλίδεηαη ε πην πξφζθαηε δφζε BOLUS σο ρξφλνο 

απφ ηε δφζε bolus θαη πνζφηεηα δφζεο bolus.  
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Απηή ε ζειίδα είλαη ζθόπηκα θελή 
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4. Ξιήξσζε ηεο αληιίαο κε ηλζνπιίλε 

4.1. Ξξνεηνηκαζία 
 

Ζ πιήξσζε θαη ε επαλαπιήξσζε ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο κε ηλζνπιίλε είλαη κηα 

ηερληθή δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη θάξκαθν (ηλζνπιίλε) θαη 

απνζηεηξσκέλα εμαξηήκαηα. 

 

Ππληζηψληαη ηα εμήο: 
 

 Βγάιηε ην θηαιίδην ηλζνπιίλεο απφ ην ςπγείν θαη αθήζηε ην λα πεξηέιζεη ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ μεθηλήζεηε. 
 

 Ρνπνζεηήζηε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ζε κηα θαζαξή, ζηεγλή 

επηθάλεηα κε θαιφ θσηηζκφ. 

 Αληιία ηλζνπιίλεο DANA 

 Ππλζεηηθή ηλζνπιίλε (ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ) 

 Γνρείν DANA (3 ml)  

 Δχθνινο ξπζκηζηήο DANA 

 Βίδα ζχλδεζεο 

 Βακβάθη κε νηλφπλεπκα DANA (x 1) 

 
 

 Ξιχλεηε θαη ζηεγλψζηε ηα ρέξηα πξηλ απφ ην άλνηγκα ησλ απνζηεηξσκέλσλ 

ζπζθεπαζηψλ θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επαλαπιήξσζεο. 
 

 Αθνινπζήζηε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο ζπληζηψκελεο νδεγίεο ηνπ επαγγεικαηία 

πγείαο θαη ηνπ εθπαηδεπηή αληιηψλ ηλζνπιίλεο. 

 

 Ωο ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζε απηφ ην εγρεηξίδην νξίδεηαη:15°C (59°F) ~ 30°C 

(86°F) 

Ξξνεηδνπνίεζε Απνζπλδέζηε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο απφ ην ζεη έγρπζεο θαη ην 

ζψκα πξηλ ην άλνηγκα ή ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επαλαπιήξσζεο. Ζ 

ηλζνπιίλε ελδέρεηαη λα ρνξεγεζεί αθνχζηα εάλ αλνίμεη ε αληιία ελψ είλαη αθφκα 

ζπλδεδεκέλε. 

 

Δηδνπνίεζε Κελ επαλαρξεζηκνπνηείηε κέξνο ή νιφθιεξν παιηφ ζεη έγρπζεο ή 
δνρείν. 
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4.2. Ξιήξσζε ηνπ δνρείνπ κε ηλζνπιίλε 
 

 

 

1. Αθαηξέζηε ην ζηξνγγπιφ πψκα ζην πίζσ άθξν 

ηνπ εκβφινπ ηνπ δνρείνπ θαη απνξξίςηε ην. 

Ξξέπεη λα αθαηξέζεηε ην κηθξφ ιεπθφ πψκα ηνπ 

δνρείνπ απφ ην έκβνιν, θξαηήζηε απηφ ην πψκα 

γηα ρξήζε αξγφηεξα. Ρξαβήμηε ην έκβνιν πξνο 

ηα πίζσ έσο ηε γξακκή κε ηελ έλδεημε 3 ml. 

 

2. Σαιαξψζηε ηε βίδα ζχλδεζεο κέρξη ν άμνλαο 

ηνπ θαιχκκαηνο λα θαιπθζεί απφ ην αλψηεξν 

ηκήκα (κπιε ηκήκα). Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηελ αθξηβή ξχζκηζε ηνπ κήθνπο. 

 

Ξξνζνρή Δάλ ε βίδα ζχλδεζεο ζπζηξαθεί 

ππεξβνιηθά, πξνο ηε ιάζνο θαηεχζπλζε ή ηφζν 

ζθηρηά πνπ λα κελ πεξηζηξέθεηαη, ν Δχθνινο 

ξπζκηζηήο DANA κπνξεί λα κελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. 
 

 

3. Δηζάγεηε θαη πξνζαξκφζηε ην πιαζηηθφ εμάξηεκα 

ηεο βίδαο ζχλδεζεο εληφο ηνπ άθξνπ ηνπ 

εκβφινπ/δνρείνπ. 

 

Δηδνπνίεζε Ρν κπιε ηκήκα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί 

ζηαζεξά θαη λα αζθαιίζεη επάλσ ζην έκβνιν ηνπ 

δνρείνπ. 

 

4. Ξηέζηε ην έκβνιν πξνο ηα επάλσ θαη θάησ 3-4 

θνξέο γηα ιίπαλζε ηνπ δνρείνπ. 

 

5. Θαζαξίζηε ην θάιπκκα ηνπ θηαιηδίνπ ηλζνπιίλεο 

κε έλα βακβάθη εκπνηηζκέλν κε νηλφπλεπκα. 

Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ην δηαθαλέο 

πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη ηεο βειφλαο θαη ζπιιέμηε 

ηελ επηζπκεηή πνζφηεηα ηλζνπιίλεο.  
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6. Ρνπνζεηήζηε ην δηαθαλέο πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη 

ηεο βειφλαο επάλσ ζηε βειφλα. Σηππήζηε 

ειαθξά ην δνρείν κε ην δάρηπιφ ζαο ψζηε λα 

κεηαθηλεζνχλ νη θπζαιίδεο αέξα ζην επάλσ 

κέξνο ηνπ δνρείνπ. Θαηφπηλ πηέζηε απαιά ην 

έκβνιν πξνο ηα επάλσ γηα λα αθαηξέζεηε ηηο 

θπζαιίδεο αέξα απφ ην δνρείν. 

 

7. Αθαηξέζηε ηε βειφλα απφ ην δνρείν θαη θαιχςηε 

ηε κε ην κηθξφ ιεπθφ θάιπκκα δνρείνπ. 

Απνξξίςηε ηε βειφλα κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. 

 

Ξξνζνρή Ζ απεπζείαο ρξήζε ηεο ηλζνπιίλεο απφ ην ςπγείν κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηε δεκηνπξγία κηθξψλ θπζαιίδσλ αέξα ζην δνρείν θαη ηηο ζσιελψζεηο. Αθήζηε 

ηελ ηλζνπιίλε λα πεξηέιζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ μεθηλήζεηε ηε 

δηαδηθαζία επαλαπιήξσζεο. Θαηά ηελ πιήξσζε ηνπ δνρείνπ, θξνληίζηε λα 

αθαηξέζεηε φιεο ηηο θπζαιίδεο αέξα. 

 
Δηδνπνίεζε Όηαλ πξαγκαηνπνηείηε επαλαπιήξσζε απφ έλα θηαιίδην ηλζνπιίλεο 

ησλ 10 ml, ηξαβήμηε ην έκβνιν πξνο ηα θάησ κέρξη ν φγθνο ηνπ δνρείνπ λα 

αληηζηνηρεί ζηνλ επηζπκεηφ φγθν ηλζνπιίλεο πνπ απαηηείηαη. Δηζάγεηε ηελ 

ηλζνπιίλε εληφο ηνπ θηαιηδίνπ ηλζνπιίλεο θαη εηζάγεηε ηνλ αέξα απφ ην δνρείν 

εληφο ηνπ θηαιηδίνπ. Θαηφπηλ ζπιιέμηε ηνλ επηζπκεηφ φγθν ηλζνπιίλεο.  

 

Ξξνηεηλόκελνο ηύπνο πνζόηεηαο πιήξσζεο:  

 (Ζ ζπλήζεο εκεξήζηα απαίηεζε x 3 εκέξεο) + Δπηπιένλ 40 κνλάδεο. 
 

※ Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλαο αζζελήο ρξεζηκνπνηεί 60 κνλάδεο αλά εκέξα, 

60 x 3 = 180 κνλάδεο θαη επηπιένλ +40 κνλάδεο (πξνηείλεηε πιήξσζε κε 

220 κνλάδεο).  
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4.3. Ούζκηζε ηνπ κήθνπο ηεο βίδαο ζύλδεζεο κε ηνλ Δύθνιν 

ξπζκηζηή 
 
 

Ν Δχθνινο ξπζκηζηήο DANA πξννξίδεηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπ κήθνπο ηεο βίδαο 
ζχλδεζεο, ψζηε λα είλαη έηνηκε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δνρείνπ εληφο ηεο 
αληιίαο. 
 
 

Δύθνινο ξπζκηζηήο DANA 

 
Δηζαγσγή κπαηαξίαο ζηνλ Δύθνιν ξπζκηζηή 
 

 

Αλνίμηε ηε ζήθε κπαηαξίαο. Δηζάγεηε ηε κπαηαξία κε 

ηνλ ζεηηθφ πφιν πξνο ηα επάλσ. Θιείζηε ηε ζήθε 

κπαηαξίαο. 

 

Δηδνπνίεζε Ν Δχθνινο ξπζκηζηήο DANA 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα κπαηαξία DANA 3,6V. 

 
 

Ξξνζνρή  

 Ν Δχθνινο ξπζκηζηήο πξέπεη λα είλαη φξζηνο ζε επίπεδε επηθάλεηα θαηά ηε 
ρξήζε. 

 Θιείζηε ην δνρείν (κε ην κηθξφ ιεπθφ πιαζηηθφ θάιπκκα) φηαλ ρξεζηκνπνηείηε 
ηνλ Δχθνιν ξπζκηζηή γηα απνθπγή δηαξξνήο ηεο ηλζνπιίλεο. 
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 Σξήζε ηνπ Δύθνινπ ξπζκηζηή DANA:  

 

 

1. Σαιαξψζηε ηε βίδα ζχλδεζεο κέρξη ν άμνλαο ηνπ 
θαιχκκαηνο λα θαιπθζεί απφ ην αλψηεξν ηκήκα 
(κπιε ηκήκα). Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ 
αθξηβή ξχζκηζε ηνπ κήθνπο. 

 

2. Δηζάγεηε έλα δνρείν γεκάην κε ηλζνπιίλε ζηνλ 
Δχθνιν ξπζκηζηή DANA. 

 

Ξξνζνρή Ρν άθξν (εμαγσληθφ ηκήκα) ηεο βίδαο 

ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

εμαγσληθή νπή ηνπ Δχθνινπ ξπζκηζηή DANA. 
 

 

3. Ξαηήζηε παξαηεηακέλα ην πιήθηξν ζηνλ Δχθνιν 
ξπζκηζηή DANA. Ρν δνρείν ζα κεηαθηλεζεί πξνο 
ηα θάησ, ζπλερίζηε λα πηέδεηε ην πιήθηξν γηα 
αθφκα 3 δεπηεξφιεπηα. Πηε ζπλέρεηα αλαθηήζηε 
ην πξνζαξκνζκέλν δνρείν απφ ηνλ Δχθνιν 
ξπζκηζηή DANA. 

 

Δηδνπνίεζε Όηαλ ην πιήθηξν είλαη παηεκέλν θαη ην 

κνηέξ ιεηηνπξγεί ζα δείηε ην δνρείν λα κεηαθηλείηαη 

πξνο ηα θάησ εληφο ηεο ζπζθεπήο. 

 
Δηδνπνίεζε  

 Κφιηο αθαηξεζεί, δηαβάζηε ηνλ φγθν ηνπ δνρείνπ απφ ηηο ελδείμεηο πνπ 

ππάξρνπλ ζην πιατλφ κέξνο ηνπ δνρείνπ (ζηξνγγπιέςηε ηνλ φγθν πξνο ηελ 

πιεζηέζηεξε ρακειφηεξε ηηκή 20 κνλάδσλ). 

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ησλ βηδψλ ζχλδεζεο, 

αλαηξέμηε ζην 4.2, 4.3.  
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4.4. Δηζαγσγή ηνπ δνρείνπ ζηελ αληιία ηλζνπιίλεο 
 

 

1. Δηζάγεηε ην δνρείν κε ηε βίδα ζχλδεζεο ζηελ 

αληιία ηλζνπιίλεο, φπσο απεηθνλίδεηαη. 

 

ΠΚΒΝΙΖ! Θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ δνρείνπ, 

πεξηζηξέςηε ην θαηά 90 κνίξεο κέρξη ε εγθνπή 

ζην πιατλφ ηκήκα ηνπ δνρείνπ λα θηάζεη ζηε 

ζέζε ηεο εληφο ηεο αληιίαο. Αθήζηε ήξεκα ην 

δνρείν θαη ηε βίδα ζχλδεζεο λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζηε ζέζε ηνπο. 

 

2. Ξεξηζηξέςηε (αξηζηεξφζηξνθα) ην θάιπκκα 

ηνπ δνρείνπ ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο ψζηε λα 

ηνπνζεηεζεί ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπ. 

 

Ξξνζνρή  

 ΚΖΛ πηέδεηε θαη κελ αζθείηε δχλακε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δνρείνπ ζηελ 

αληιία ηλζνπιίλεο, θαζψο απηφ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηελ αληιία 

ή λα νδεγήζεη ζε εθξνή ηεο ηλζνπιίλεο απφ ην δνρείν. 

 Όηαλ ην θάιπκκα ηνπ δνρείνπ είλαη πνιχ ζθηρηά θιεηζκέλν, ρξεζηκνπνηήζηε ην 
θιεηδί κπαηαξίαο γηα λα ην ραιαξψζεηε. Ρν θάιπκκα ηνπ δνρείνπ πξέπεη λα 

θιείλεηαη ζθηρηά κφλν κε ην ρέξη (κελ ζθίγγεηε ππεξβνιηθά), θαζψο κπνξεί λα 
πξνθιεζεί βιάβε ζηελ αληιία ή ην θάιπκκα. 

 

Δηδνπνίεζε  

 Πε πεξίπησζε απνηπρίαο εηζαγσγήο ηνπ δνρείνπ θαηφπηλ πνιιαπιψλ 

επαλαιακβαλφκελσλ πξνζπαζεηψλ, ρξεζηκνπνηήζηε έλα άιιν λέν δνρείν. 

 Έλαο ζηεγαλνπνηεηηθόο δαθηύιηνο πξνζηαηεχεη ην θάιπκκα ηνπ δνρείνπ 

φηαλ είλαη θιεηζηφ. Δάλ δελ είλαη νξαηφο ή δελ βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε, 

δεηήζηε έλα λέν απφ ηνλ πάξνρν ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 

 



38 

4.5. Πύλδεζε ηνπ ζεη έγρπζεο ζηελ αληιία ηλζνπιίλεο 
 

 

Ππλδέζηε ηε ζσιήλσζε ηνπ ζεη έγρπζεο 

αξηζηεξφζηξνθα εληφο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

δνρείνπ κέρξη λα ηνπνζεηεζεί ζηαζεξά. 

 

ΠΚΒΝΙΖ! Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA 

ρξεζηκνπνηεί κηα ηδηνθηεζηαθή ζχλδεζε (LH 

lure) κεηαμχ ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο θαη ησλ 

ζσιελψζεσλ ηνπ ζεη έγρπζεο. Πηελ αληιία 

ηλζνπιίλεο DANA ζπλδένληαη κφλν ζεη 

έγρπζεο DANA. 

 

Δηδνπνίεζε Θξαηήζηε ηελ αληιία 

ηλζνπιίλεο αλάπνδα ελψ αθαηξείηε ην ιεπθφ 

θάιπκκα θαη ζπλδέεηε ηε ζσιήλσζε πξνο 

απνθπγή δηαξξνήο ηεο ηλζνπιίλεο εληφο ηεο 

αληιίαο ηλζνπιίλεο. 

 

Ξξνεηδνπνίεζε ΚΖΛ ρξεζηκνπνηείηε έλα ζεη έγρπζεο εάλ ε ζπζθεπαζία έρεη 

ππνζηεί δεκηά, έρεη αλνηρηεί αθνχζηα ή είλαη βξεγκέλε. 

 

Ξξνζνρή Ξξνζέμηε ηδηαίηεξα λα αθνινπζείηε ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, ε νπνία 

επηζεκαίλεηαη ζην θιεηδί κπαηαξίαο θαη ζηελ αληιία. 
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4.6. Λέα Ακπνύια 
 

Ζ επαλαπιήξσζε επηηξέπεη ζηελ αληιία λα γλσξίδεη ηελ πνζφηεηα ηεο ηλζνπιίλεο. 

 

 
 

 

1. Κεηαθηλεζείηε ζην θπξίσο κελνχ ΛΔΑ ΑΚΞΝΙΑ, 

παηήζηε  

 

2. Δπηιέμηε ην κελνχ ΞΙΖΟΩΠΖ, παηήζηε  

 

3. Κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ πνζφηεηα ηλζνπιίλεο 

απεπζείαο κε ρξήζε ησλ πιήθηξσλ  θαη . 

 

4. Γηα επηβεβαίσζε ηεο πνζφηεηαο ηλζνπιίλεο πηέζηε ην 

πιήθηξν . 

 

ΠΚΒΝΙΖ! Ξαηήζηε παξαηεηακέλα ηα πιήθηξα  

θαη  γηα γξήγνξε αιιαγή ηεο ηηκήο. 

 

5. Ξηέζηε  γηα απνζήθεπζε θαη κεηάβαζε ζην κελνχ 

ΛΔΑ ΑΚΞΝΙΑ - ΞΙΖΟΩΠΖ. 
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4.7. Ξιήξσζε ηεο ζσιήλσζεο ηνπ ζεη έγρπζεο 
 

Γεκίζηε θάζε ζσιελάξην ηνπ ζεη έγρπζεο γηα λα κεηαηνπηζηεί ν αέξαο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο ζσιήλσζεο. Δπηβεβαηψζηε νπηηθά φηη έρνπλ απνκαθξπλζεί φιεο νη 

θπζαιίδεο αέξα απφ ηε ζσιήλσζε ηνπ ζεη έγρπζεο. Θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πιήξσζεο, επηβεβαηψζηε φηη ν βαζηθφο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο θαη 

ζσζηφο. 
 

Ξξνεηδνπνίεζε Ζ ζσζηή πιήξσζε ηεο ζσιήλσζεο θαη ε δηαζθάιηζε φηη έρεη 

αθαηξεζεί φινο ν αέξαο απφ ην ζχζηεκα είλαη ζεκαληηθά. Δάλ απηά δελ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, ε αληιία κπνξεί λα κελ ρνξεγήζεη ζσζηά ηελ ηλζνπιίλε.  
 

Ξξνζνρή Ζ ΞΙΖΟΩΠΖ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 

αθξηβήο ρνξήγεζε ηεο ηλζνπιίλεο απφ ηελ αληιία. Ρα πξνβιήκαηα σο πξνο ηε 

ρνξήγεζε ζπρλά πξνθχπηνπλ ιφγσ ηνπ αέξα εληφο ηεο ζσιήλσζεο, ελψ νη 

εηδνπνηήζεηο απφθξαμεο κπνξεί λα ελεξγνπνηεζνχλ ιφγσ θαθήο ή αλεπαξθνχο 

ΞΙΖΟΩΠΖΠ. Νη αζζελείο πξέπεη λα έρνπλ θαιφ επίπεδν θαηαλφεζεο ζρεηηθά κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν ΞΙΖΟΩΠΖΠ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ είλαη ζεκαληηθή ε δηαδηθαζία 

ΞΙΖΟΩΠΖΠ. 
 

Δηδνπνίεζε Ππλδέζηε ηε ζσιήλσζε ηνπ ζεη έγρπζεο θαη θαηφπηλ ηνπνζεηήζηε 

ηελ αληιία ζε φξζηα ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιήξσζεο γηα ηέιεηα αθαίξεζε 

ηνπ αέξα πνπ ελδερνκέλσο ππάξρεη ζην δνρείν θαη ηε ζσιήλσζε. 
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 Γηαδηθαζία ΞΙΖΟΩΠΖΠ: 

 

 
 

 

1. Απφ ην θχξην κελνχ επηιέμηε ΛΔΑ ΑΚΞΝΙΑ θαη 

παηήζηε ην  

 

2. Δπηιέμηε ΞΙΖΟΩΠΖ απφ ην ππνκελνχ ηνπ ΛΔΑ 

ΑΚΞΝΙΑ θαη παηήζηε ην  

 

3. Απφ ην κελνχ ΔΛΑΟΜΖ ΞΙΖΟΩΠΖΠ παηήζηε ην 

 γηα έλαξμε.  

 

Ξξνεηδνπνίεζε Δίλαη πνιχ επηθίλδπλν λα μεθηλήζεηε 

κηα Ξιήξσζε ελψ ην ζεη έγρπζεο είλαη ζπλδεδεκέλν 

ζην ζψκα. 
 

 

4. Ρνπνζεηήζηε ηελ ΑΛΡΙΗΑ ζε όξζηα ζέζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ΞΙΖΟΩΠΖΠ, παηήζηε ην .  

Ν αέξαο κεηαθηλείηαη πξνο ηα επάλσ ζηελ αληιία 

πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε φξζηα ζέζε, 

ζπκβάιινληαο ζηελ απνκάθξπλζε φινπ ηνπ αέξα. 
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5. Πην κελνχ ΔΛΑΟΜΖ ΞΙΖΟΩΠΖΠ ΠΩΙΖΛΩΠΖΠ 

παηήζηε ην  γηα έλαξμε ηεο ΞΙΖΟΩΠΖΠ. 

 

6. Ζ νζφλε ΞΙΖΟΩΠΖ ΠΔ ΔΜΔΙΗΜΖ ζα εκθαλίδεη 

ηνλ φγθν ηεο ηλζνπιίλεο. 

 

Δηδνπνίεζε Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΞΙΖΟΩΠΖΠ, ε 

αληιία κπνξεί λα παξάγεη έλαλ ζχληνκν ήρν ή λα 

δνλείηαη κεηά απφ ηελ πιήξσζε θάζε κνλάδαο 

ηλζνπιίλεο. 

 
 

 

7. Όηαλ εκθαλίδνληαη ζηαγνλίδηα ηλζνπιίλεο ζην 

άθξν ηνπ ΠΩΙΖΛΩΠΖΠ παηήζηε ην  γηα 

ΞΑΠΖ. Διέγμηε ηε ΠΩΙΖΛΩΠΖ ζε φιν ηνπ ην 

κήθνο γηα παξνπζία θπζαιίδσλ. Ξαηήζηε ην  

γηα νινθιήξσζε ηεο ΞΙΖΟΩΠΖΠ. 

 

Ξξνεηδνπνίεζε Βεβαησζείηε φηη ηα ζηαγνλίδηα 

ηλζνπιίλεο είλαη ζαθψο νξαηά ζην άθξν ηεο 

ζσιήλσζεο / ηεο βειφλαο πξηλ δηαθφςεηε ηελ 

πιήξσζε. 

 

Δηδνπνίεζε Δάλ δελ έρεη δηαθνπεί ήδε, ε ΞΙΖΟΩΠΖ ζα 

δηαθνπεί απηφκαηα κεηά απφ 25 κνλάδεο. 

 

Δηδνπνίεζε Δάλ ε πνζφηεηα πιήξσζεο δελ είλαη 

επαξθήο (ιηγφηεξεο απφ 7 κνλάδεο), ζα εκθαληζηεί 

απηφ ην κήλπκα εηδνπνίεζεο επεηδή ε ειάρηζηε 

πνζφηεηα πιήξσζεο ηνπ ζεη έγρπζεο πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλν ζηελ αληιία DANA είλαη 7 κνλάδεο. 

Αλαηξέμηε ζην 10.3 Όγθνο πιήξσζεο ησλ ζεη έγρπζεο 

θαη ζην Θεθάιαην 7. Δηδνπνηήζεηο θαη κελχκαηα 

ζθάικαηνο. 
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4.8. Ξιήξσζε ηεο θάλλνπιαο 
 

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ζεη έγρπζεο κε καιαθή βειφλα/θάλλνπια, ε πεξηνρή εληφο 

ηνπ ζέη έγρπζεο απαηηεί ηε δηαδηθαζία ΞΙΖΟΩΠΖ Θαλλνπιαο κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πιήξσζεο ηεο ζσιήλσζεο. 

 

 
 

 

1. Κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο θάλλνπιαο ζην ζψκα 

(αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο θάλλνπιαο), 

ζπλδέζηε ηε ζσιήλσζε ηνπ ζεη έγρπζεο αθνχ 

απνκαθξχλεηε φιεο ηηο θπζαιίδεο απφ ηε 

ζσιήλσζε. 

 

2. Δπηιέμηε ην κελνχ ΛΔΑ ΑΚΞΝΙΑ απφ ην ΘΟΗΝ 

ΚΔΛΝ θαη παηήζηε ην  

 

3. Δπηιέμηε ΞΙΖΟΩΠΖ ΘΑΛΛΝΙΑΠ απφ ην κελνχ 

ΞΙΖΟΩΠΖ θαη παηήζηε ην . 

 

4. Διέγμηε εάλ είλαη ζσζηφο ν ΝΓΘΝΠ ΞΙΖΟΩΠΖΠ 

ΘΑΛΛΝΙΑΠ θαη παηήζηε ην  γηα επηβεβαίσζε. 
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5. Δπηιέμηε  γηα επηβεβαίσζε. 

 

6. Ρν παξάζπξν ΞΙΖΟΩΠΖ ΘΑΛΛΝΙΑΠ εκθαλίδεη ηε 

ρνξήγεζε. 

 

Δηδνπνίεζε Ν φγθνο πιήξσζεο ηεο θάλλνπιαο ξπζκίδεηαη κέζσ ηνπ κελνχ 

ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΣΟΖΠΡΖ. Ζ πιήξσζε ηεο θάλλνπιαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ 0,1 – 

0,9 κνλάδεο. Γηαβάζηε ηηο νδεγίεο ηεο θάλλνπιαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο πιήξσζεο. 
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 Πύλδεζε ηεο αληιίαο θαη ηνπ δνρείνπ 

 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε δηάηαμε ηεο αληιίαο θαη ηνπ δνρείνπ κε ηε βίδα 

ζχλδεζεο. 

 
 

Δπηηπρία ζύλδεζεο 

Δάλ κεηά απφ κηα λέα 

επαλαπιήξσζε ε αληιία 

ηλζνπιίλεο γεκίδεη ζσζηά 

ηε ζσιήλσζε θαη 

εκθαλίδνληαη ζηαγνλίδηα 

ηλζνπιίλεο ζην άθξν ηεο 

ζσιήλσζεο, δηαζθαιίδεηαη 

ε επηηπρήο κεραληθή 

ζχλδεζε ηεο βίδαο 

ζχλδεζεο θαη ησλ 

γξαλαδηψλ ηνπ κνηέξ. 

 
 

Απνηπρία ζύλδεζεο 

Δάλ ε βίδα ζχλδεζεο είλαη πνιχ 

θνληή, δελ ζα ζπλδεζεί κε ην κνηέξ 

ηεο αληιίαο θαη δελ ζα επηηεπρζεί ε 

ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο. 

Δάλ δελ βγεη ηλζνπιίλε αθφκα θαη 

εάλ θάλεηε πιήξσζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία θνξά, ξπζκίζηε μαλά ην 

κήθνο ηεο βίδαο ζχλδεζεο. 

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ επαγγεικαηία 

πγείαο ζαο ή ηνλ εθπαηδεπηή ηεο 

αληιίαο εάλ απηφ ζπκβαίλεη ζπρλά. 

 

 

 
Δηδνπνίεζε Ζ αληιία ηλζνπιίλεο ζπλήζσο ιεηηνπξγεί 

εάλ ην κήθνο ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ δνρείνπ καδί κε 
ηε βίδα ζχλδεζεο είλαη 82±1 ρηιηνζηά (3,2 ίληζεο).  
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4.9. Δηζαγσγή ηνπ ζεη έγρπζεο 
 

Αλαηξέμηε ζηηο νδεγίεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεη έγρπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε (ν 

αζζελήο). Θάζε ζεη έγρπζεο/θάλλνπια είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δηαθνξεηηθφ 

πιηθφ θαη θάπνηα δηαζέηνπλ εξγαιεία απηφκαηεο εηζαγσγήο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο 

εηζαγσγήο ηεο θάλλνπιαο. 

 

Δπίζεο ζπληζηάηαη ε εηζαγσγή ηεο θάλλνπιαο/ ησλ ζεη έγρπζεο αθνχ θάλεηε έλα 

δεζηφ ληνπο γηα λα βεβαησζείηε φηη ε πεξηνρή είλαη θαζαξή θαη πξνο δηεπθφιπλζε 

ηεο ζχλδεζεο. 

 

Δηδνπνίεζε Ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζαο ή ν πηζηνπνηεκέλνο εθπαηδεπηήο 

αληιηψλ έγρπζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπδεηήζεη ηα πξνηεξήκαηα θάζε ζεη 

έγρπζεο θαη λα ζαο βνεζήζεη κε ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζεη θαη 

κεγέζνπο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεηε γηα ηλζνπιίλε. 
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 Πύζηαζε γηα ηε ζέζε ηεο έγρπζεο 

 

 

 

Ππληζηάηαη λα αιιάδεηε θπθιηθά ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζεη έγρπζεο γηα λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ηνπ δέξκαηνο θαη λα αθήλεηε 

κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ επνχισζε. Ππκβνπιεπηείηε ηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο ζαο ζρεηηθά κε ηελ θπθιηθή αιιαγή ησλ ζέζεσλ έγρπζεο. 

Ππληζηάηαη ε θπθιηθή αιιαγή κεηαμχ 4 δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο, 

θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα έρεη ζρεδφλ ην ίδην κέγεζνο κε ηελ παιάκε 

ηνπ ρεξηνχ. 

 

Δηδνπνίεζε  

 Απνθχγεηε ηελ εηζαγσγή ησλ ζεη έγρπζεο ζηηο ίδηεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ 

εηζαρζεί πξφζθαηα, ζε νπιέο, ζε νπιψδε ηζηφ ή φηαλ ππάξρεη κειαληά. 

 Γελ πξέπεη λα αηζζάλεζηε άζρεκα φηαλ αγγίδεηε ηηο πεξηνρέο έγρπζεο θνληά 

ζην ζεκείν εηζαγσγήο αθνχ έρεη εηζαρζεί ε θάλλνπια. Δάλ αηζζαλζείηε 

άζρεκα ππάξρεη πηζαλφηεηα ην ζεη έγρπζεο λα κελ έρεη αζθαιίζεη ζσζηά ζην 

ζψκα. 
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Απηή ε ζειίδα είλαη ζθόπηκα θελή 
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5. Σνξήγεζε κηαο δόζεο bolus 

Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA κπνξεί λα ρνξεγήζεη κηα δφζε bolus ηλζνπιίλεο 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο ρξήζηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

φγθνπ ηεο δφζεο bolus. 

 

 Ξαξάκεηξνο ππνινγηζκνύ bolus 

 Άκεζε δόζε bolus (Ραρεία): Απηή ε ηππηθή επηινγή δφζεο bolus κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο. 

 ΓΑΡ.: Δηζαγσγή ησλ γξακκαξίσλ ησλ πδαηαλζξάθσλ πνπ ζα 

θαηαλαισζνχλ. Ζ αληιία ζα ππνινγίζεη ηε δφζε βάζεη ηεο εηδηθήο CIR 

αλάινγα κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο πνπ ζα ρνξεγεζεί ε δφζε bolus. 

 

 ΚΝΛ.: Θαζνξηζκφο ηεο δφζεο ζε κνλάδεο ηλζνπιίλεο απεπζείαο. Κέζσ 

επηινγήο ηεο δφζεο ζε κνλάδεο ηλζνπιίλεο παξαθάησ. 

 

 πνινγηζηήο δόζεο bolus βάζεη ηεο γιπθόδεο αίκαηνο (Έμππλε δόζε 
bolus): Απηή ε επηινγή έμππλεο δφζεο bolus ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή 
ηεο δφζεο bolus γηα ππνινγηζκφ ηεο δφζεο βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ επηπέδνπ 
γιπθφδεο αίκαηνο, ησλ γξακκαξίσλ ησλ πδαηαλζξάθσλ πνπ ζα 
θαηαλαισζνχλ, ελψ ρξεζηκνπνηεί ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηεο CIR, ηνπ CF 

θαη ησλ ηδαληθψλ επηπέδσλ γιπθφδεο αίκαηνο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί ζηελ 
αληιία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα ηεο εκέξαο. 
Απηή ε έμππλε δφζε bolus ιακβάλεη επίζεο ππφςε ηε κείσζε ηεο δφζεο bolus 

γηα ηελ ππνιεηπφκελε ελεξγή ηλζνπιίλε απφ πξνεγνχκελεο δφζεηο bolus. Γηα 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο αλαηξέμηε ζην 5.3 πνινγηζηέο δφζεο bolus. 
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 Ρξεηο ηύπνη ρνξήγεζεο ηεο δόζεο bolus 

 

Κεηά ηελ επηινγή κίαο απφ ηηο επηινγέο ηεο πξνεγνχκελεο ζειίδαο γηα λα ζαο 

βνεζήζεη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαηηνχκελεο δφζεο, ε αληιία ηλζνπιίλεο DANA 

κπνξεί λα ρνξεγήζεη ηξεηο ηχπνπο δφζεο bolus: 

 

 

 

 

 

Αθνχ παξνπζηαζηεί ε πξνηεηλφκελε πνζφηεηα ηεο 

δφζεο bolus παηήζηε ην  γηα λα επηιέμεηε ηνλ 

ηχπν ηεο δφζεο bolus: 

 

 Άκεζε δφζε bolus (Αλαηξέμηε ζην θεθάιαην 5.1) 

 Δθηεηακέλε δφζε bolus (Αλαηξέμηε ζην θεθάιαην 

6.8) 

 Γηθαζηθή δφζε bolus (Αλαηξέμηε ζην θεθάιαην 

6.9) 

 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο 

δφζεο bolus, ε Δθηεηακέλε δφζε bolus πξέπεη λα 

είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

(Αλαηξέμηε ζην 5.3 Οχζκηζε δφζεο bolus - 

Δθηεηακέλε δφζε bolus). 
 

 

Δηδνπνίεζε Δάλ ε ξχζκηζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο είλαη ην 

«ΘΑΗ ΡΑ ΓΝ», κε απηή ηελ επηινγή κπνξείηε λα επηιέμεηε 

εάλ ε άκεζε δφζε bolus ζαο ζα ππνινγηζηεί βάζεη ησλ 

πδαηαλζξάθσλ (ΓΑΡ.) ή ηνπ φγθνπ ηεο ηλζνπιίλεο (ΚΝΛ) 

πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο δφζεο bolus. 
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5.1. Γόζε bolus (Ραρεία δόζε bolus) 
 

Απηή ε δφζε bolus κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ πδαηαλζξάθσλ 

ελφο γεχκαηνο ή ζλαθ. 

 

 
 

 Ρξόπνο έλαξμεο ηεο ηαρείαο ρνξήγεζεο ηεο δόζεο bolus: 

 

1. Δπηιέμηε BOLUS απφ ην ππνκελνχ BOLUS θαη 

παηήζηε  

 

2. Οπζκίζηε ηα γξακκάξηα ησλ πδαηαλζξάθσλ κε ην 

 ή ην . Κεηαθηλεζείηε πξνο ηα θάησ ζην κελνχ 

κε ην  γηα ξχζκηζε ηεο CIR. Ξαηήζηε ην  γηα 

κεηάβαζε ζην επφκελν βήκα. 
 

Δηδνπνίεζε Δάλ ν ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ BOLUS έρεη ηε 

ξχζκηζε «UNIT», απηφ ην βήκα έρεη παξαιεθζεί. 

 

3. Σξεζηκνπνηήζηε ην  θαη ην  γηα 

αχμεζε/κείσζε ηνπ φγθνπ ή ηεο ηαρχηεηαο ηεο 

δφζεο bolus. Ξαηήζηε . 

 

4. Ξαηήζηε ην  γηα έλαξμε.  



53 

 

5. Ζ νζφλε ΔΓΣΠΖ ΗΛΠΝΙΗΛΖΠ εκθαλίδεηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρνξήγεζεο θαη ζα αθνχηε ηνλ ήρν ηνπ 

κνηέξ θαζψο ρνξεγείηαη ε δφζε bolus. 

 

Δηδνπνίεζε Θα αθνχηε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο λα 

παξάγεη έλα ζχληνκν ερεηηθφ ζήκα ή λα δνλείηαη γηα 

θάζε 1,0 κνλάδα θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο δφζεο bolus. 

 

6. Αθνχ νινθιεξσζεί ε ρνξήγεζε ηεο δφζεο BOLUS 

εκθαλίδεηαη ην κήλπκα ΣΝΟΖΓΝΚΔΛΖ ΓΝΠΖ 

BOLUS κε ηελ πνζφηεηα ηεο δφζεο BOLUS. Ξαηήζηε 

ην πιήθηξν  γηα επηζηξνθή ζηελ αξρηθή νζφλε. 

 

 Γηαθνπή ρνξήγεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο bolus: 

 

1. Θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο δφζεο BOLUS παηήζηε ην 

πιήθηξν . Δπηβεβαηψζηε ηε ΓΗΑΘΝΞΖ κε ην  

 

2. Αθνχ δηαθνπεί ε δφζε BOLUS, ην κήλπκα 

ΣΝΟΖΓΝΚΔΛΖ ΓΝΠΖ BOLUS εκθαλίδεη ηελ 

πνζφηεηα πνπ ρνξεγήζεθε πξηλ γίλεη δηαθνπή. 

 

Ξξνεηδνπνίεζε Δάλ κεηά απφ ηε ρνξήγεζε κηαο BOLUS βάζεη ησλ 

πδαηαλζξάθσλ δελ θαηαλαισζνχλ νη πδαηάλζξαθεο, ππάξρεη θίλδπλνο 

ππνγιπθαηκίαο. 
 

 

Δηδνπνίεζε Ζ αληιία ηλζνπιίλεο παξάγεη σο πξνεπηινγή 

κηα ερεηηθή ππελζχκηζε (Δηδνπνίεζε ειέγρνπ 

γιπθφδεο) 2 ψξεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο δφζεο bolus. 

Γηα λα δηαθφςεηε ηελ εηδνπνίεζε, παηήζηε 

νπνηνδήπνηε πιήθηξν κία θνξά. Ζ 2σξε εηδνπνίεζε 

κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ή λα θαηαξγεζεί απφ ηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο ζαο ή έλαλ πηζηνπνηεκέλν 

εθπαηδεπηή αληιηψλ ηλζνπιίλεο. 

 



54 

5.2. πνινγηζηήο δόζεο bolus βάζεη ηεο γιπθόδεο αίκαηνο 

(Έμππλν bolus) 
 

Απηφο ν ηχπνο δφζεο BOLUS ζα ππνινγίζεη ηελ εθηηκψκελε πνζφηεηα ηλζνπιίλεο 

πνπ απαηηείηαη γηα κηα δφζε bolus δηφξζσζεο ή/θαη γεπκαηηθή δφζε bolus θαη 

ξπζκίδεη ηελ πξνηεηλφκελε δφζε γηα λα αληηζηαζκίζεη ηελ ππνιεηπφκελε ελεξγή 

ηλζνπιίλε απφ ηελ πξνεγνχκελε δφζε bolus πνπ ρνξεγήζεθε. 

 

 
 

 

Απφ ην ΘΟΗΝ ΚΔΛΝ επηιέμηε ΞΝΙΝΓΗΠΡΖΠ 
ΓΝΠΖΠ BOLUS ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΓΙΘΝΕΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ 

κε ην πιήθηξν .  

 

1. Πην κελνχ ηνπ ΞΝΙΝΓΗΠΡΖ ΓΝΠΖΠ BOLUS, 

ξπζκίζηε ηηο παξακέηξνπο πνπ εκθαλίδνληαη γηα λα 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ξπζκίζεηο απηήο ηεο δφζεο BOLUS. 

 

BG ην πθηζηάκελν επίπεδν γιπθφδεο αίκαηνο 

ΥΔΑΤ/ΘΔΠ ε πνζφηεηα ησλ πδαηαλζξάθσλ ζην γεχκα 

ΣΤΟΧΟΣ ε πξνεπηιεγκέλε γιπθφδε αίκαηνο-ζηφρνο 

ΙΣΟΔ. ε αλαινγία πδαηαλζξάθσλ-ηλζνπιίλεο 

Δ.Ξ. ν ζπληειεζηήο δηφξζσζεο 

 γηα κεηαθίλεζε ζην κελνχ. Σξεζηκνπνηήζηε ηα 

 θαη  γηα λα θάλεηε ξπζκίζεηο. Ξαηήζηε . 
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2. Ζ αλαζθφπεζε ηεο δφζεο BOLUS εκθαλίδεη ηελ 
πξνηεηλφκελε δφζε bolus.  

 

3. Μεθηλήζηε ηε ρνξήγεζε ηεο δφζεο BOLUS κε ην 

πιήθηξν .  

 

Πηελ νζφλε αλαζθφπεζεο ηεο δφζεο BOLUS εκθαλίδνληαη νη αθφινπζεο ηηκέο: 
 

G Δίλαη ε δφζε bolus γηα ηε ξχζκηζε ηεο γιπθφδεο  

= (BG-IDEAL)/CF 
C Δίλαη ε δφζε bolus γηα θάιπςε ησλ πδαηαλζξάθσλ ηνπ γεχκαηνο  

= CARBO/CIR 
A Δίλαη ε ππνιεηπφκελε ελεξγή ηλζνπιίλε πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο δφζεηο bolus. Νλνκάδεηαη «ελεξγή ηλζνπιίλε» ή 

«ελεξγή δφζε bolus πνπ είλαη ζε δξάζε» ή «ελεξγή ηλζνπιίλε πνπ 
είλαη ζε δξάζε» (insulin on board). 

 
Ζ Ξξνηεηλφκελε δφζε bolus ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

BOLUS = G + C – A 

BOLUS = ΓΝΠΖ ΓΗΝΟΘΩΠΖΠ + ΓΔΚΑΡΗΘΖ ΓΝΠΖ – ΔΛΔΟΓΖ ΗΛΠΝΙΗΛΖ 
 
Ξαξάδεηγκα ππνινγηζκνχ Έμππλεο δφζεο bolus. 
Ν αζζελήο (A) έρεη ηδαληθή γιπθφδε αίκαηνο 5.5 mmol/L, ε δνθηκή γιπθφδεο 
αίκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ην γεχκα παξνπζηάδεη ηηκή 12.2 mmol/L. Ρν 
γεχκα/θαγεηφ πεξηέρεη 80 γξακκάξηα πδαηαλζξάθσλ. Ρε ζηηγκή ηνπ 

ππνινγηζκνχ, ε ξπζκηζκέλε CIR είλαη 1:25 θαη ν CF είλαη 1:2.8. Ν αζζελήο (A) 
είρε 0,2 κνλάδεο ελεξγήο ηλζνπιίλεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο δφζεο bolus. 

G = (12.2–5.5)/2.8 = 2,40 
C = 80/25 = 3,20 
A = 0,20 

Ξξνηεηλφκελε δφζε bolus = 2,40 + 3,20 – 0,20 = 5,40 κνλάδεο 

 

Δηδνπνίεζε Δάλ ε πξαγκαηηθή γιπθφδε αίκαηνο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ 

ΗΓΑΛΗΘΖ ΓΙΘΝΕΖ ΑΗΚΑΡΝΠ, ε δφζε δηφξζσζεο ζα πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηεο 

ηλζνπιίλεο πνπ απαηηείηαη γηα ην γεχκα. Θάπνηεο θνξέο αλαθέξεηαη σο Αξλεηηθή 

δηόξζσζε. 
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5.3. Ούζκηζε δόζεο bolus 
 

Ρν κελνχ Οχζκηζε δφζεο bolus δίλεη ηε δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο φισλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δφζεο bolus ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 

 

 
 

 

1. Δπηιέμηε ΟΘΚΗΠΖ ΓΝΠΖΠ BOLUS απφ ην ΚΔΛΝ 

BOLUS θαη παηήζηε  

 

2. Δκθαλίδεηαη ην κελνχ Οχζκηζε δφζεο bolus. 

 

3. Ξαηήζηε ηα πιήθηξα  θαη  γηα πξνζαξκνγή ησλ 

ΟΘΚΗΠΔΩΛ ΓΝΠΖΠ BOLUS. Κε ην πιήθηξν  

κεηαθηλείζηε ζην κελνχ ζηελ επφκελε επηινγή. 
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 Ούζκηζε δόζεο bolus 

 

 
 

 
 

 

1. ΟΘΚΗΠΖ CIR/CF 

Σξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πνινγηζηή δφζεο bolus θαη 

ζην κελνχ ηεο δφζεο bolus (ηαρεία) (φηαλ είλαη 

επηιεγκέλνο ν ππνινγηζκφο) γηα ηνλ αθξηβή 

ππνινγηζκφ ηεο θαηάιιειεο δφζεο bolus πνπ ζα 

ρνξεγεζεί. 

 

Ξαηήζηε ηα πιήθηξα  θαη  γηα ξχζκηζε ησλ 

αλαινγηψλ CIR θαη CF. Κε ην πιήθηξν  
κεηαθηλείζηε ζην κελνχ ζηελ επφκελε επηινγή 
ξχζκηζεο. 
 

Ξξσί 06:00 - 10:59 

Κεζεκέξη 11:00 - 16:59 

Απφγεπκα 17:00 - 21:59 

Βξάδπ 22:00 - 05:59 

 

Κεηά απφ ηε ξχζκηζε θάζε ξπζκνχ βάζεη ησλ CIR/CF 

επηιέμηε  γηα επηβεβαίσζε ησλ αιιαγψλ. 

Απνζήθεπζε αιιαγψλ κε ην . 

 

CIR = Αλαινγία πδαηαλζξάθσλ πξνο ηλζνπιίλε 

Ζ CIR θαη ν CF είλαη αλαινγίεο θαη θαζεκία αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνζφηεηα πνπ ζα 

θαιπθζεί κε 1 κνλάδα ηλζνπιίλεο. 

Ζ CIR είλαη κηα ξχζκηζε βάζεη ηεο πνζφηεηαο ησλ πδαηαλζξάθσλ ζε γξακκάξηα 

αλά 1 κνλάδα ηλζνπιίλεο πνπ απαηηείηαη. 

 

CF = Ππληειεζηήο δηόξζσζεο 

Ν CF είλαη κηα ξχζκηζε βάζεη ηεο αλακελφκελεο αιιαγήο ηεο γιπθφδεο αίκαηνο ζε 

mg/dl ή mmol/L αλά 1 κνλάδα ηλζνπιίλεο. 

 

Δηδνπνίεζε Αθνινπζήζηε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο νδεγίεο ελφο επαγγεικαηία πγεί

αο, ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ή ελφο ηαηξνχ θαηά ηε ξχζκηζε ή ηελ αιιαγ

ή ησλ αλαινγηψλ CIR / CF. 
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 Ούζκηζε δόζεο bolus 

 

 

2. ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΖ ΓΝΠΖ BOLUS 

Οχζκηζε κεηαμχ εθηεηακέλεο θαη ζπλδπαζηηθήο δφζεο 

bolus (ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε). 

3. ΞΝΙΝΓΗΠΡΖΠ ΓΝΠΖΠ BOLUS 

Αιιαγέο ξπζκίζεσλ CARB, UNIT ή BOTH 

CARB = Απαηηείηαη ε εηζαγσγή ησλ γξακκαξίσλ ησλ 

πδαηαλζξάθσλ 

UNIT = Γφζε bolus βάζεη ησλ κνλάδσλ πνπ εηζάγνληαη 

BOTH = θάζε δφζε bolus ξσηάεη πνηα επηινγή 

 

4. ΟΘΚΝΠ ΓΝΠΖΠ BOLUS  

Δπηηξέπεη ηε ξχζκηζε ηνπ πξνεπηιεγκέλνπ κεγέζνπο 

ηεο δφζεο bolus ζηελ πνζφηεηα πνπ ρξεηάδεζηε. 

 
 

 

5. ΓΝΠΖ BOLUS ΞΝ ΞΑΟΑΙΖΦΘΖΘΔ 1-4 

Απηή είλαη κηα εηδνπνίεζε ππελζχκηζεο αζθάιεηαο. 

Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηηο ηαθηηθέο γεπκαηηθέο δφζεηο 

bolus. Κφιηο ξπζκηζηεί, κηα εηδνπνίεζε ζα ζαο 

ππελζπκίδεη ηε δφζε bolus πνπ παξαιήθζεθε εάλ δελ 

ρνξεγεζεί δφζε bolus θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

επηιεγκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Αιιάμηε ηελ 

επηινγή ΓΝΠΖ BOLUS ΞΝ ΞΑΟΑΙΖΦΘΖΘΔ ζε 

ΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ θαη ζα αλνίμεη ε επηινγή ΟΘΚΗΠΖ 

ΩΟΑΠ. 
 

Δηδνπνίεζε Δάλ δελ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε 

ιεηηνπξγία ΓΝΠΖ BOLUS ΞΝ ΞΑΟΑΙΖΦΘΖΘΔ 

βεβαησζείηε φηη ε επηινγή είλαη ΑΞΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΚΔΛΖ. 

 

6. ΔΜΝΓΝΠ 

Ξαηήζηε ην , επηζηξνθή ζην ΚΔΛΝ ΓΝΠΖ BOLUS. 
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 Ξξνθαζνξηζκέλε δόζε bolus 

 

Ζ ηηκή ηεο πξνθαζνξηζκέλεο δφζεο bolus είλαη κηα πξνεπηιεγκέλε ηηκή, ε νπνία 

ζα εκθαληζηεί αξρηθά ζην κελνχ ηεο δφζεο bolus. Οπζκίζηε ηελ πνζφηεηα ηεο 

δφζεο bolus γηα ην πξσηλφ, ην γεχκα θαη ην δείπλν πνπ απνηεινχλ επηινγέο ηνπ 

κελνχ Οχζκηζε δφζεο bolus. 

 

 

 

 

Ζ ξχζκηζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ γεπκαηηθψλ δφζεσλ 

bolus γίλεηαη βάζεη ησλ αθφινπζσλ ρξνληθψλ 

δηαζηεκάησλ.  

 

• ΞΟΩΗΛΝ = 01:00 - 09:59 (1:00 πκ - 9:59 πκ) 

• ΓΔΚΑ  = 10:00 - 14:59 (10:00 πκ - 2:59 κκ) 

• ΓΔΗΞΛΝ = 15:00 - 00:59 (3:00 κκ - 12:59 πκ) 

 

Δηδνπνίεζε Ρν ΞΟΩΗΛΝ, ην ΓΔΚΑ θαη ην ΓΔΗΞΛΝ ζα 
εκθαλίδνληαη ζην κελνχ ΡΑΣΔΗΑ ΓΝΠΖ BOLUS φηαλ είλαη 
ελεξγνπνηεκέλε ε Ξξνθαζνξηζκέλε δφζε bolus. 

 

Δηδνπνίεζε Ζ ΞΟΝΘΑΘΝΟΗΠΚΔΛΖ ΓΝΠΖ BOLUS ελεξγνπνηείηαη απφ ηε 

Ιεηηνπξγία ηαηξνχ, κφλν έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο ή εθπαηδεπηήο αληιηψλ 

ηλζνπιίλεο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη απηή ηελ επηινγή. 
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Απηή ε ζειίδα είλαη ζθόπηκα θελή 
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6. Πύλζεηεο ιεηηνπξγίεο ηεο αληιίαο 

6.1 Ξξνζσξηλνί βαζηθνί ξπζκνί 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσξηλνχ βαζηθνχ ξπζκνχ είλαη ρξήζηκε γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα κε αλακελφκελσλ θαη κε 

ζπλεζηζκέλσλ ζχληνκσλ δξαζηεξηνηήησλ (άζιεζε ή γπκλαζηηθή) ή ζε 

πεξηπηψζεηο αζζέλεηαο ή άγρνπο. Ζ ρξήζε ηνπ πξνζσξηλνχ βαζηθνχ ξπζκνχ 

θαζηζηά δπλαηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνζσξηλψλ αιιαγψλ θαη ηελ απηφκαηε 

επηζηξνθή ζηνπο ζπλεζηζκέλνπο ξπζκνχο θαηά ηελ νινθιήξσζε. 

 

 
 

 Έλαξμε πξνζσξηλνύ βαζηθνύ ξπζκνύ 

 

1. Δπηιέμηε ΞΟΝΠΩΟΗΛΝΠ ΒΑΠΗΘΝΠ απφ ην ΘΟΗΝ 

ΚΔΛΝ, παηήζηε  

 

2. Ξαηήζηε ην  γηα ελαιιαγή κεηαμχ HR θαη %.  

Ν επηιεγκέλνο ξπζκφο ξπζκίδεηαη κε ην  ή ην . 

 

3. Δπηβεβαηψζηε ηνλ Ξξνζσξηλφ βαζηθφ επηιέγνληαο 

ην . 

 

Δηδνπνίεζε  

 Ξαξάδεηγκα: Ν πξνζσξηλφο βαζηθφο ξπζκφο 150% γηα 1 ψξα ζα απμήζεη ηνλ 

βαζηθφ ξπζκφ ζην ελάκηζη ηνπ ζπλήζνπο βαζηθνχ ξπζκνχ γηα ηελ επφκελε ψξα. 

 Ν πξνζσξηλφο βαζηθφο ξπζκφο δελ ζα αξρίζεη λα ηζρχεη εάλ ε ψξα έρεη 

ξπζκηζηεί σο «0 HR» ή ν ξπζκφο έρεη ξπζκηζηεί σο «100%». 

 Ζ ξχζκηζε ησλ πξνζσξηλψλ βαζηθψλ ξπζκψλ γίλεηαη ζε πξνζαπμήζεηο θαηά 10% 

κεηαμχ 0 – 200% γηα 0 – 24 ψξεο ζε πξνζαπμήζεηο θαηά 1 ψξα. 
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 Αλαζθόπεζε πξνζσξηλνύ βαζηθνύ ξπζκνύ θαηά ηε ιεηηνπξγία 

 

 

1. Πηελ Αξρηθή νζφλε, έλα  πνπ αλαβνζβήλεη 

ππνδεηθλχεη φηη είλαη ελεξγνπνηεκέλνο έλαο 

πξνζσξηλφο βαζηθφο ξπζκφο. 

 

2. Δπηιέμηε ΞΟΝΠΩΟΗΛΝΠ ΒΑΠΗΘΝΠ απφ ην 

ΘΟΗΝ ΚΔΛΝ. 

 

3. Δκθαλίδεηαη ε ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΩΟΗΛΝ. 

① Ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζσξηλνχ 

ξπζκνχ 

② Ν ρξφλνο πνπ απνκέλεη γηα ηνλ πξνζσξηλφ 

ξπζκφ 

③ Ρν % ξχζκηζεο ηνπ πξνζσξηλνχ ξπζκνχ 

Ξαηήζηε  γηα έμνδν.  

 

Δηδνπνίεζε Ξαξάδεηγκα: 

Ξξνζσξηλφο βαζηθφο ξπζκφο: 150% 

Ώξα πξνζσξηλνχ βαζηθνχ: 1 ψξα (απνκέλνπλ 25 

ιεπηά) 

 

Δηδνπνίεζε Γελ είλαη δπλαηή ε έλαξμε δεχηεξνπ πξνζσξηλνχ βαζηθνχ ξπζκνχ 

ελψ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν πξψηνο. Ν ηξέρσλ ελεξγφο ξπζκφο πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί ή λα δηαθνπεί γηα έλαξμε ελφο λένπ πξνζσξηλνχ βαζηθνχ ξπζκνχ. 
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 Γηαθνπή πξνζσξηλνύ βαζηθνύ ξπζκνύ 

 

 

1. Δπηιέμηε ΞΟΝΠΩΟΗΛΝΠ ΒΑΠΗΘΝΠ απφ ην ΘΟΗΝ 

ΚΔΛΝ. 

 

2. Δκθαλίδεηαη ε νζφλε ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΩΟΗΛΝ, 

παηήζηε  γηα ΓΗΑΘΝΞΖ ηνπ ΞΟΝΠΩΟΗΛΝ 

ΟΘΚΝ. 

 

3. Δπηβεβαηψζηε ηε ΓΗΑΘΝΞΖ ΞΟΝΠΩΟΗΛΝ 

ΟΘΚΝ κε ην . 

 

Ξξνζνρή Ππκβνπιεπηείηε έλαλ επαγγεικαηία πγείαο, ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ή έλαλ ηαηξφ ζρεηηθά κε ηνπο Ξξνζσξηλνχο βαζηθνχο ξπζκνχο πξηλ ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζεηε. 
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6.2 Γηαθνπή 
 

Γηα δηαθνπή ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο κε ηε ιεηηνπξγία αλαζηνιήο. Ζ αλαζηνιή 

δηαθφπηεη ηε ρνξήγεζε ηεο ηλζνπιίλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βαζηθήο θαη ηεο 

bolus. Ζ Γηαθνπή πξέπεη λα απελεξγνπνηεζεί γηα λα μαλαξρίζεη ε βαζηθή 

ρνξήγεζε ή γηα ηε ρνξήγεζε κηαο δφζεο bolus. 

 

 

 
 

 

1. Δπηιέμηε ΓΗΑΘΝΞΖ απφ ην ΘΟΗΝ ΚΔΛΝ. 

 

 

2. Ζ έλδεημε ηεο αξρηθήο νζφλεο αιιάδεη κεηαμχ ηνπ 

ΓΗΑΘΝΞΖ θαη ηνπ ΓΔΛ ΔΓΣΔΗ.  

 

3. Γηα επαλέλαξμε ηεο ρνξήγεζεο, επηιέμηε ην 

ΔΛΑΟΜΖ απφ ην θχξην κελνχ θαη επηβεβαηψζηε κε ην 

. Κηα εηδνπνίεζε ζα αλαπαξαρζεί απφ ηελ αληιία 

θαη ζα εκθαληζηεί ε βαζηθή ελεξγή θαηάζηαζε ζηελ 

αξρηθή νζφλε. 

 

Δηδνπνίεζε Θαηά ηελ ΓΗΑΘΝΞΖ, ε εηδνπνίεζε ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο ζα 

αλαπαξάγεηαη θάζε 2 ιεπηά. Έηζη ελεκεξψλεζηε φηη δελ ρνξεγείηαη ηλζνπιίλε. 

 



65 

6.3 Θιείδσκα πιήθηξσλ 
 

Ρν θιείδσκα ησλ πιήθηξσλ πξνιακβάλεη ην αθνχζην πάηεκα ηνπ πιεθηξνινγίνπ 

ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Ξαηδηαηξηθνί αζζελείο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ αληιία ηνπο. 

 Αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. 

 

 

 
 

 

1. Δπηιέμηε ΘΙΔΗΓΩΚΑ ΞΙΖΘΡΟΩΛ απφ ην ΘΟΗΝ 

ΚΔΛΝ. 

 

2. Δκθαλίδεηαη ην ζχκβνιν  γηα ην ΘΙΔΗΓΩΚΑ 

ΞΙΖΘΡΟΩΛ ζην Θχξην κελνχ. 

 

3. Ξαηήζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν απφ ηελ αξρηθή 

νζφλε θαη ζα εκθαληζηεί ε νζφλε εηζαγσγήο ηνπ 

ΘΩΓΗΘΝ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ.  

 

4. Ξξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ηνλ ζσζηφ ΘΩΓΗΘΝ 

ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ψζηε λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζε 

νπνηνδήπνηε κελνχ ρνξήγεζεο. 

1.  

2. Δηδνπνίεζε 

• Ν εξγνζηαζηαθφο θσδηθφο πξνθχπηεη απφ ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηεο 

αληιίαοθαη εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ΚΚΖΖ φπνπ MM είλαη ν κήλαο θαη ΖΖ 

είλαη ε εκέξα θαηαζθεπήο ηεο αληιίαο. Κπνξείηε λα βξείηε ηελ εκεξνκελία 

απηή ζην κελνχ Ξιεξνθνξίεο Απνζηνιήο, πνπ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 6.6. 

• Ζ αιιαγή ηνπ ΘΩΓΗΘΝ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ γίλεηαη απφ ην κελνχ ΔΞΗΙΝΓΔΠ ΣΟΖΠΡΖ. 
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6.4 Βαζηθό πξνθίι 
 

Νη πξνζαξκνζκέλνη βαζηθνί ξπζκνί γίλεηαη λα απνζεθεπηνχλ σο 4 δηαθνξεηηθά 

πξνθίι. Απηά είλαη ρξήζηκα γηα ηηο εκέξεο πνπ αζιείζηε ή είζηε άξξσζηνη, θαζψο 

θαη ζε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο φπνπ ελδέρεηαη λα επεξεαζηεί ε επαηζζεζία ζαο 

ζηελ ηλζνπιίλε. 

 

 

 
 

 

1. Δπηιέμηε ΒΑΠΗΘΝ ΞΟΝΦΗΙ απφ ην ππνκελνχ ΒΑΠΗΘΝ. 

 

2. Δπηιέμηε ην πξνθίι πνπ επηζπκείηε. 

 

3. Δκθαλίδεηαη ην φλνκα ηνπ ΞΟΝΦΗΙ, επηβεβαηψζηε ηελ 

αιιαγή παηψληαο ην . 

 

4. Δπηβεβαηψζηε ηελ αιιαγή κε ην . 

 

Δηδνπνίεζε Πην πξνεπηιεγκέλν βαζηθφ πξνθίι A είλαη 0,2 κνλάδεο/ψξα θαη ζηα 

πξνθίι B, C θαη D είλαη 0 κνλάδεο/ψξα. 
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6.5 ΗΠΡΝΟΗΘΝ: Δκθαλίδεη όιν ην ηζηνξηθό ηεο αληιίαο  
 

Ζ πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηεο κλήκεο ηεο αληιίαο γίλεηαη κέζσ ηεο αληιίαο 

ηλζνπιίλεο. 

 

 

 
 

 

1. Δπηιέμηε ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ απφ ην ΘΟΗΝ ΚΔΛΝ 

θαη θαηφπηλ επηιέμηε ΗΠΡΝΟΗΘΝ απφ ην 

ππνκελνχ ηεο ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖΠ. 

 

2. Σξεζηκνπνηήζηε ηα  θαη  γηα θχιηζε πξνο ηα 

επάλσ/θάησ θαη ην πιήθηξν  γηα ην επφκελν 

κελνχ. 

 

 Κελνύ αλαζθόπεζεο 

 

1. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΓΝΠΖΠ BOLUS 

Αξρείν ησλ 300 πην πξφζθαησλ δφζεσλ BOLUS 

① ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ (κκ/εε) 

② ΩΟΑ (σσ:ιι) 

③ Ρχπνο δφζεο BOLUS 

A = Step (Άκεζε) 

E = Extended (Δθηεηακέλε) 

ΔΑ = Dual Step (Γηθαζηθή άκεζε) 

ΔΕ = Dual Extended (Γηθαζηθή Δθηεηακέλε) 

④ Γηάξθεηα δφζεο bolus (σσ:ιι) 

⑤ Ξνζφηεηα δφζεο bolus (κνλάδεο)  
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 Κελνύ αλαζθόπεζεο 

 

2. ΚΔΠΝΠ ΝΟΝΠ ΓΝΠΖΠ BOLUS 

Ν κέζνο φξνο ηνπ εκεξήζηνπ ζπλφινπ ηεο δφζεο 

bolus γηα 3, 7, 14 θαη 28 εκέξεο εκθαλίδεηαη ζε 

κνλάδεο ηλζνπιίλεο. 

 

3. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΖΚΔΟΖΠΗΝ ΠΛΝΙΝ 

Ηζηνξηθφ ησλ ζπλφισλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ηηο 

ηειεπηαίεο 60 εκέξεο. 

Δκθαλίδεηαη σο εκεξνκελία κε ην Βαζηθφ / Βαζηθφ + 

Bolus. 

 

4. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΛΔΑΠ ΑΚΞΝΙΑΠ 

Ηζηνξηθφ ηεο εκεξνκελίαο θαη ηεο ψξαο 

επαλαπιήξσζεο ηεο αληιίαο, θαζψο θαη ηνπ φγθνπ 

ηλζνπιίλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 

5. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΞΙΖΟΩΠΖΠ 

Ηζηνξηθφ ηεο εκεξνκελίαο, ηεο ψξαο θαη ηνπ φγθνπ 

πιήξσζεο ηεο αληιίαο. 
 

Δηδνπνίεζε Πηνλ φγθν, ε έλδεημε «C» ζεκαίλεη «Ρηκή 

πιήξσζεο θάλλνπιαο». 

 

6. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΓΑΡΑΛΘΟΑΘΩΛ 

Ηζηνξηθφ ησλ πδαηαλζξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ρνξήγεζεο ηεο δφζεο. 

Γξακκάξηα πδαηαλζξάθσλ. 

 

7. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΓΙΘΝΕΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ 

Ηζηνξηθφ κεηξήζεσλ γιπθφδεο αίκαηνο κε ηνλ 

ππνινγηζηή δφζεο bolus βάζεη γιπθφδεο αίκαηνο. 

Ζκεξνκελία, ψξα, απνηέιεζκα γιπθφδεο αίκαηνο ζε 

mg/dL ή mmol/l. 

 

8. ΘΩΓΗΘΝΠ ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 

Ηζηνξηθφ ερεηηθψλ εηδνπνηήζεσλ θαη πξνεηδνπνηήζεσλ 

ηεο DANA 

 Ζκεξνκελία & Ώξα 

 Ρχπνο εηδνπνίεζεο 

 Όγθνο δνρείνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο εηδνπνίεζεο. 
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9. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΓΗΑΘΝΞΩΛ 

Ηζηνξηθφ δηαθνπψλ κε εκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο 

(ελεξγνπνίεζεο) ή δηαθνπήο (απελεξγνπνίεζεο) ηνπ 

πξνζσξηλνχ ξπζκνχ. 

 

10. ΞΟΝΠΩΟΗΛΝΠ ΒΑΠΗΘΝΠ 

Ηζηνξηθφ πξνζσξηλψλ βαζηθψλ ξπζκψλ κε εκεξνκελία 

θαη ψξα έλαξμεο (ελεξγνπνίεζεο) ή δηαθνπήο 

(απελεξγνπνίεζεο) ηνπ πξνζσξηλνχ ξπζκνχ. 

 

11. ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΒΑΠΗΘΝ 

Αλαζθφπεζε ηεο σξηαίαο βαζηθήο ρνξήγεζεο. 

Ξξαγκαηνπνηήζηε θχιηζε πξνο ηα πίζσ αλά ψξα 

βαζηθήο ρνξήγεζεο γηα πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ έσο 

θαη 60 εκεξψλ. 

Ξαηήζηε  θαη  γηα κεηαθίλεζε ηεο ψξαο. 
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6.6 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ 
 
Δδψ εκθαλίδεηαη ε ρψξα απφ ηελ νπνία ζηάιζεθε αξρηθά ε αληιία κεηά ηελ 

θαηαζθεπή. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο, ν ζεηξηαθφο αξηζκφο 

ηεο αληιίαο θαη ε εγθαηεζηεκέλε έθδνζε ινγηζκηθνχ. 

 

 

 
 

 

Απφ ην ΘΟΗΝ ΚΔΛΝ επηιέμηε ηελ νζφλε 

ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ θαη κεηά αλνίμηε ην ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ απφ ην ππνκελνχ. 

 

Ζ νζφλε πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Πεηξηαθφο αξηζκφο ηεο αληιίαο 

 Σψξα αξρηθήο δηαλνκήο ηεο αληιίαο 

 Ζκεξνκελία θαηαζθεπήο 

 Αξηζκφο έθδνζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο αληιίαο 
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6.7 Ιεηηνπξγία πηήζεο 
 

Ζ αληιία DANA Diabecare RS είλαη ζρεδηαζκέλε γηα έιεγρν εμ απνζηάζεσο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ smartphone. Ωζηφζν, θαζψο εθπέκπεη πάληα 

ζήκα Bluetooth, πξέπεη απαξαηηήησο λα ηελ έρεηε ζε Ιεηηνπξγία πηήζεο φπνηε 

πξέπεη λα απελεξγνπνηείηε ηα ειεθηξνληθά ζήκαηα, φπσο ζπκβαίλεη θαηά ηελ 

επηβίβαζε ζην αεξνπιάλν. 

 

 

 
 

 

1. Δπηιέμηε ΔΞΗΙΝΓΖ απφ ην ΘΟΗΝ ΚΔΛΝ θαη 

θαηφπηλ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΞΡΖΠΖΠ απφ ην ππνκελνχ 

ησλ ΔΞΗΙΝΓΩΛ. 

 

2. Πηελ αξρηθή νζφλε εκθαλίδεηαη ην ζχκβνιν ηνπ 

αεξνπιάλνπ.  

 

3. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε Ιεηηνπξγία πηήζεο, 

επηιέμηε ην AΞΔΛΔΟΓΝΞΝΗΖΠΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΞΡΖΠΖΠ απφ ην ππνκελνχ ησλ ΔΞΗΙΝΓΩΛ. 

 

Δηδνπνίεζε  

 Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ εθαξκνγή ηνπ smartphone, ε Ιεηηνπξγία πηήζεο 

βνεζά ζηελ εμνηθνλφκεζε ηεο κπαηαξίαο. 

 Αλαηξέμηε ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο γηα ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ smartphone θαη ηεο αληιίαο. 
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6.8 Δθηεηακέλε δόζε bolus 
 

Ζ εθηεηακέλε ή ζπλδπαζηηθή δφζε bolus ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Γεχκαηα κε αξγή απνξξφθεζε (πςειά ιηπαξά), δει. πίηζα ή ιαδάληα. 

 Σξήζηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο πνπ έρνπλ θαη άιιεο παζήζεηο, φπσο ε 

γαζηξνπάξεζε, ε νπνία κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη/επηβξαδχλεη ηελ απνξξφθεζε 

ησλ πδαηαλζξάθσλ. Απεπζπλζείηε ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο ζρεηηθά κε 

απηή ηελ πάζεζε θαη ηε ζεξαπεία ηεο. 

 Σνξήγεζε ηλζνπιίλεο φηαλ έλα γεχκα έρεη θαηαλαισζεί ζε κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ή φηαλ έρνπλ θαηαλαισζεί πνιιά ζλαθ. 

 

Δηδνπνίεζε Γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΖΠ ΓΝΠΖΠ BOLUS αλαηξέμηε ζην 

5.3 Δπηινγέο δφζεο Bolus. 
 

 Έλαξμε εθηεηακέλεο δόζε bolus (Ραρεία δόζε bolus) 

Ξαξαηεηακέλε δφζε bolus (Ραρεία δφζε bolus) βάζεη ησλ γξακκαξίσλ ησλ 
πδαηαλζξάθσλ. 

 

1. Απφ ην ΘΟΗΝ ΚΔΛΝ επηιέμηε BOLUS. 

Απφ ην ππνκελνχ BOLUS επηιέμηε ην εηθνλίδην 

Bolus. 

 

2. Δηζάγεηε ηα γξακκάξηα ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη 

επηβεβαηψζηε φηη ε ξχζκηζε ηεο CIR είλαη ζσζηή. 

Ξαηήζηε  

 

3. Δκθαλίδεη ηνπο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δφζεο 

bolus. Δπηιέμηε ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΖ ΓΝΠΖ BOLUS θαη 

παηήζηε  

 

4. Ρν κελνχ ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΖ ΓΝΠΖ BOLUS εκθαλίδεη 
ηελ πνζφηεηα ηεο δφζεο bolus ζε κνλάδεο 

ηλζνπιίλεο θαη επηηξέπεη ηε ξχζκηζε ηεο ψξαο. Ζ 
ξχζκηζε ηεο ψξαο γίλεηαη ζε πξνζαπμήζεηο ησλ 30 
ιεπηψλ γηα έσο θαη 8 ψξεο. 

 

5. Δπηβεβαηψζηε ηελ έλαξμε ηεο δφζεο BOLUS κε ην 
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 Αλαζθόπεζε εθηεηακέλεο δόζεο bolus 

 

1. Ζ εθηεηακέλε θαηάζηαζε εκθαλίδεηαη ζηελ 

αξρηθή νζφλε. 

 

2. Απφ ην ΘΟΗΝ ΚΔΛΝ επηιέμηε BOLUS.  

Απφ ην ππνκελνχ BOLUS επηιέμηε ην εηθνλίδην 

Bolus. Δκθαλίδνληαη νη ηξεηο ηχπνη bolus, 

επηιέμηε Ξαξαηεηακέλε θαη παηήζηε  

 

3. Ζ ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΖ ΓΝΠΖ BOLUS εκθαλίδεη ηελ 

ηξέρνπζα ελεξγή εθηεηακέλε δφζε bolus. 

① Σξφλνο απφ ηελ έλαξμε ηεο δφζεο bolus 

(σσ:ιι) 

② Σξφλνο πνπ απνκέλεη γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δφζεο bolus 

③ Ξνζφηεηα ηεο δφζεο bolus πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί ήδε 

④ Ξνζφηεηα δφζεο bolus πνπ απνκέλεη. 

Ξαηήζηε ην  γηα έμνδν.  

 

 Γηαθνπή εθηεηακέλεο δόζεο bolus 

 

1. Απφ ηελ νζφλε θαηάζηαζεο ηεο ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΖΠ 

ΓΝΠΖΠ BOLUS παηήζηε . 

 

2. Δπηβεβαηψζηε ηε ΓΗΑΘΝΞΖ ΡΖΠ ΓΝΠΖΠ BOLUS 

κε ην . 

 

Ξξνζνρή Πην ηζηνξηθφ ηεο αληιίαο, ην ηζηνξηθφ ηεο εθηεηακέλεο δφζεο bolus 

θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα νινθιήξσζεο ηεο δφζεο bolus. 



74 

6.9 Γηθαζηθή δόζε bolus 
 

Ζ ζπλδπαζηηθή δφζε bolus ρνξεγεί αξρηθά ηελ άκεζε δφζε bolus, ε νπνία 

αθνινπζείηαη απφ εθηεηακέλε δφζε bolus. Ζ ζπλδπαζηηθή bolus είλαη ρξήζηκε γηα 

γεχκαηα κε ζπλδπαζκφ γξήγνξα θαη αξγά απνξξνθνχκελσλ πδαηαλζξάθσλ. 

 

 Έλαξμε δηθαζηθήο δόζεο bolus 

 

2. Απφ ην ΘΟΗΝ ΚΔΛΝ επηιέμηε BOLUS 

Απφ ην ππνκελνχ BOLUS επηιέμηε ην εηθνλίδην 

Bolus. 

 

3. Δηζάγεηε ηα γξακκάξηα ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη 

επηβεβαηψζηε φηη ε ξχζκηζε ηεο CIR είλαη ζσζηή. 

Ξαηήζηε  

 

4. Ρν ΚΔΛΝ BOLUS MENU εκθαλίδεη ηνπο ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δφζεο bolus. Δπηιέμηε 

ΓΗΦΑΠΗΘΖ ΓΝΠΖ BOLUS θαη παηήζηε  

 

5. Ρν κελνχ ηεο ΓΗΦΑΠΗΘΖΠ ΓΝΠΖΠ εκθαλίδεη ηελ 

πνζφηεηα ηεο δφζεο bolus ζε κνλάδεο ηλζνπιίλεο. Ζ 

κηζή είλαη ΑΚΔΠΖ θαη ε κηζή ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΖ θαη θάζε 

δφζε bolus κπνξεί λα ξπζκηζηεί. Ζ ξχζκηζε ηεο 

ψξαο γίλεηαη ζε πξνζαπμήζεηο ησλ 30 ιεπηψλ γηα 

έσο θαη 8 ψξεο. 

 

6. Δπηβεβαηψζηε ηελ ΔΛΑΟΜΖ ΡΖΠ ΓΝΠΖΠ BOLUS κε 

ην  

 

7. Ζ άκεζε δφζε bolus εγρέεηαη ακέζσο θαη ε ππφινηπε 

πνζφηεηα ρνξεγείηαη κέζσ ηεο εθηεηακέλεο δφζεο 

bolus. 
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 Γηαθνπή δηθαζηθήο δόζεο bolus 

 

Γηα δηαθνπή ηεο εθηεηακέλεο δφζεο κηαο ζπλδπαζηηθήο δφζεο bolus απφ ην κελνχ 

θαηάζηαζεο ηεο ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΖΠ δφζεο bolus. 

 

 

1. Ζ δηθαζηθή θαηάζηαζε εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή 

νζφλε. 

 

2. Απφ ηελ νζφλε θαηάζηαζεο ηεο ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΖΠ 

ΓΝΠΖΠ BOLUS παηήζηε . 

 

3. Δπηβεβαηψζηε ηε ΓΗΑΘΝΞΖ ΡΖΠ ΓΝΠΖΠ BOLUS κε 

ην . 

 

 

Δηδνπνίεζε Πε πεξίπησζε επηινγήο ηεο άκεζεο δφζεο bolus 

ελψ ρνξεγείηαη κηα εθηεηακέλε δφζε bolus ή κηα δηθαζηθή 

δφζε bolus, εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «ΔΘΡΔΡΑΚΔΛΖ ΓΝΠΖ 

BOLUS». 
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7. Δηδνπνηήζεηο θαη κελύκαηα ζθάικαηνο 

Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηηο εηδνπνηήζεηο θαη ηα κελχκαηα ζθάικαηνο θαζψο 

θαη ηνλ ηξφπν επίιπζήο ηνπο. Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη εηδνπνηήζεηο θαη ηα 

κελχκαηα ζθάικαηνο ηεο αληιίαο DANA Diabecare RS. 
 

Ρχπνο Δηδνπνίεζε θαη κήλπκα ζθάικαηνο 

ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ 
(ςειή πξνηεξαηφηεηα) 

ΣΑΚΖΙΖ ΚΞΑΡΑΟΗΑ 

ΣΑΚΖΙΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΓΝΣΔΗΝ 

ΑΓΔΗΝ ΓΝΣΔΗΝ 

ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΑΞΝΦΟΑΜΖ 

ΠΦΑΙΚΑ 
(Κέηξηα πξνηεξαηφηεηα) 

ΠΦΑΙΚΑ ΔΙΔΓΣΝ 

ΠΦΑΙΚΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΖΣΖΡΗΘΖ 

ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ 
(Σακειή πξνηεξαηφηεηα) 

ΓΗΑΘΝΞΖ 

ΓΝΠΖ BOLUS ΞΝ ΞΑΟΑΙΖΦΘΖΘΔ 

ΚΖ ΔΞΑΟΘΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΞΙΖΟΩΠΖΠ 

ΚΖ ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΖ ΞΙΖΟΩΠΖ 

ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΚΗΘΟΝΡΔΟΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝ 

ΡΝΛ ΒΑΠΗΘΝ ΟΘΚΝ ΞΝ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΙΘΝΕΖΠ 

ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖ ΠΛΓΔΠΖΠ 

ΚΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ 

 

Δηδνπνίεζε 
 ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ: Κηα θξίζηκε εηδνπνίεζε πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 

αζθάιεηα. Δπηιχζηε θάζε δήηεκα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Πε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη εηδνπνηήζεηο ΑΘΝΓΝΛΡΑΗ αθφκα θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηεο 

ΓΝΛΖΠΖΠ. 

 ΠΦΑΙΚΑ: Παο ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 

Έλα ζθάικα είλαη ιηγφηεξν ζνβαξφ απφ κηα ΞΟΝΔΗΓΝΞΗΖΠΖ. Πε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη εηδνπνηήζεηο ΑΘΝΓΝΛΡΑΗ αθφκα θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηεο 

ΓΝΛΖΠΖΠ. 

 ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ: Παο ελεκεξψλεη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 
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 Κήλπκα ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 

 

ΣΑΚΖΙΖ ΚΞΑΡΑΟΗΑ 

Ζ νζφλε ρακειήο κπαηαξίαο ζα εκθαλίδεηαη φηαλ ην 

επίπεδν ηεο κπαηαξίαο δελ επαξθεί γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο αληιίαο θαη ηε ρνξήγεζε ηεο ηλζνπιίλεο. Θα 

ελεξγνπνηείηαη κηα ζπλερήο εηδνπνίεζε κε ήρν θαη 

δφλεζε. 

 

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Αθαηξέζηε ηε κπαηαξία απφ ηελ αληιία ηλζνπιίλεο θαη αληηθαηαζηήζηε ηε κε κηα 

θαηλνχξηα κπαηαξία. 
 

Βήκαηα όηαλ ππάξρεη πξνεηδνπνίεζε ρακειήο κπαηαξίαο 

 

Βήκα.1 Ππληζηάηαη αιιαγή: 

Όηαλ ε θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο είλαη θάησ 

απφ 5%, εκθαλίδεηαη θαη αλαβνζβήλεη ην 

εηθνλίδην ηεο άδεηαο κπαηαξίαο . Ζ 

επηθνηλσλία κε ην bluetooth δηαθφπηεηαη 

γηα δηαηήξεζε ηεο κπαηαξίαο. 

Δηδνπνίεζε  

Ζ ρνξήγεζε 
ηλζνπιίλεο 
δελ 
επεξεάδεηαη. 

 

Βήκα.2 Απαηηείηαη αιιαγή ζύληνκα: 

Όηαλ ε κπαηαξία ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο 

είλαη 1%, απηφ επαλαιακβάλεηαη θάζε 10 

ιεπηά ή εκθαλίδεηαη φπνηε ε αληιία 

εμέξρεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία πξνθχιαμεο 

νζφλεο. 

 

Βήκα.3 Ξξνεηδνπνίεζε – Σακειή κπαηαξία 

Όηαλ κηα κπαηαξία δελ έρεη επαξθή θφξηηζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο, εκθαλίδεηαη ε πξνεηδνπνίεζε 

«Σακειή κπαηαξία» κε ζπλερή εηδνπνίεζε. 

Ξξνεηδνπνίεζε Ζ ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο ΓΗΑΘΝΞΡΔΡΑΗ 

κε ηελ πξνεηδνπνίεζε ΣΑΚΖΙΖ ΚΞΑΡΑΟΗΑ. 
 

 

Δηδνπνίεζε  

 Δάλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκε εθεδξηθή κπαηαξία, ρξεζηκνπνηήζηε ηε κπαηαξία 

ηνπ Δχθνινπ ξπζκηζηή. Φξνληίζηε λα έρεηε πάληα εθεδξηθέο κπαηαξίεο. 

 Αλαηξέμηε ζην 8.5 Κπαηαξία γηα ηελ αληιία ηλζνπιίλεο DANA. 
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 Κήλπκα ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 
 

ΣΑΚΖΙΖ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΓΝΣΔΗΝ  

Όηαλ ν φγθνο ηνπ δνρείνπ είλαη θάησ απφ ηελ ηηκή πνπ 

έρεη νξηζηεί ζηηο επηινγέο ρξήζηε γηα εκθάληζε ηεο 
πξνεηδνπνίεζεο «Σακειή πνζφηεηα δνρείνπ» ζα 
εκθαλίδεηαη απηή ε νζφλε κε εηδνπνίεζε.  

 

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Ζ αληιία ζα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή νζφλε θαη ην εηθνλίδην ηνπ δνρείνπ ζα 

αλαβνζβήλεη. Αθνχ ειέγμεηε ηνλ ππφινηπν φγθν ηλζνπιίλεο πνπ ππάξρεη ζην 

δνρείν ηεο αληιίαο ζαο, αληηθαηαζηήζηε ην δνρείν θαη μαλαγεκίζηε ηελ αληιία, 

εάλ απαηηείηαη. 

 

Δηδνπνίεζε Απηφ ην κήλπκα εηδνπνίεζεο ζα επαλαιακβάλεηαη αλάινγα κε ηηο 

Οπζκίζεηο ρξήζηε γηα ηε «Σακειή πνζφηεηα δνρείνπ». Κέρξη ε αληιία λα 

αλαπιεξσζεί, ν ζπλαγεξκφο ρακειήο ζηάζκεο δνρείνπ ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε 

κία ψξα γηα ξχζκηζε >30 κνλ. ή θάζε κηζή ψξα γηα ξχζκηζε <20 κνλ. Αλαηξέμηε 

ζην 3.4 Οχζκηζε επηινγψλ ρξήζηε θαη ην 4. Ξιήξσζε ηεο αληιίαο κε ηλζνπιίλε. 
 

 

ΑΓΔΗΝ ΓΝΣΔΗΝ  

Όηαλ ν φγθνο ηνπ δνρείνπ είλαη κεδέλ (0 κνλάδεο), 

δηαθφπηεηαη εληειψο ε ρνξήγεζε θαη ζα εκθαλίδεηαη 
απηή ε νζφλε κε κηα ερεηηθή εηδνπνίεζε.  

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Πίγαζε ηεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο κε ην πάηεκα 
νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ. Αληηθαηαζηήζηε ακέζσο ην 
δνρείν θαη μαλαγεκίζηε ηελ αληιία. 

 

Ξξνεηδνπνίεζε Ζ αληιία πνπ εκθαλίδεη ην κήλπκα «ΚΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ/ΑΓΔΗΝ 
ΓΝΣΔΗΝ» φρη κφλν δελ κπνξεί λα ρνξεγήζεη βαζηθή δφζε θαη δφζε bolus αιιά 

νχηε λα έρεηε πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία ρνξήγεζεο.  
  

  

Δηδνπνίεζε Απηφ ην κήλπκα εηδνπνίεζεο ζα επαλαιακβάλνληαη θάζε 5 ιεπηά 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε κηαο πιήξνπο επαλαπιήξσζεο. Αλαηξέμηε ζην θεθάιαην 4. 

Ξιήξσζε ηεο αληιίαο κε ηλζνπιίλε. 
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ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

Ζ αληιία παξάγεη απηφκαηα κηα ερεηηθή εηδνπνίεζε εάλ 
δελ παηεζεί θαλέλα πιήθηξν θαη έρεη παξέιζεη ην 
πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα ηεξκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο. Δάλ 

δελ αλαγλσξηζηεί ε εηδνπνίεζε (πάηεκα πιήθηξνπ) κεηά 
ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο, ε αληιία ζα 
αλαζηείιεη εληειψο ηε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο. 

 

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Πίγαζε ηεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο κε ην πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ. 
 

Δηδνπνίεζε Γηα απελεξγνπνίεζε ηεο εηδνπνίεζεο απηφκαηνπ ηεξκαηηζκνχ 

ιεηηνπξγίαο, αλαηξέμηε ζην 3.4 Οχζκηζε επηινγψλ ρξήζηε – «ΡΔΟΚΑΡΗΠΚΝΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ» θαη ξπζκίζηε ηελ ψξα σο κεδέλ (0). 
 

ΑΞΝΦΟΑΜΖ 

Απηή ε πξνεηδνπνίεζε εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρεη 

απφθξαμε ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο ή θάπνην πξφβιεκα, 

ην νπνίν εκπνδίδεη ηε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο.  

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Ζ εηδνπνίεζε απφθξαμεο εκθαλίδεηαη φηαλ ε αληιία ηλζνπιίλεο αληρλεχεη κηα 

απφθξαμε θαη δελ κπνξεί λα ρνξεγήζεη ηλζνπιίλε. Διέγμηε γηα ζεκεία κε 

απφθξαμε/ αλαδίπισζε θαη αληηθαηαζηήζηε ην δνρείν/ζεη έγρπζεο, εάλ απαηηείηαη. 

Ξξνζνρή Κεηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ειέγρεηε ζπρλά ηε γιπθφδε 

αίκαηνο γηα λα βεβαησζείηε φηη ε αληιία ρνξεγεί ηελ ηλζνπιίλε ζσζηά. 

 

Γηαδηθαζίεο απηνειέγρνπ ζε πεξίπησζε εηδνπνίεζεο απόθξαμεο 

Δθαξκφζηε ηηο δηαδηθαζίεο απηνειέγρνπ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Δηδνπνίεζε απφθξαμεο θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεη έγρπζεο/ δνρείνπ. 

 Ζ εηδνπνίεζε απφθξαμεο εκθαλίδεηαη ζπρλά. 

Βήκα.1 Ξξψηα ε αζθάιεηα – ειέγμηε ηα επίπεδα γιπθφδεο αίκαηνο (κπνξεί λα 

πξφθεηηαη γηα ππεξγιπθαηκία) 

Βήκα.2 Διέγμηε νπηηθά γηα ζεκείν κε αλαδίπισζε ή απφθξαμε ζηε ζσιήλσζε. 

Βήκα.3 Γηα λα δηαπηζηψζεηε εάλ ε απφθξαμε έρεη ζπκβεί ζηελ αληιία ή ην 

ζψκα/αλαιψζηκν: 

α. Απνζπλδέζηε ην ζεη έγρπζεο απφ ην ζψκα. 
β. Σνξεγήζηε κηα δφζε BOLUS ησλ 5 - 6 κνλάδσλ. 
γ. Δάλ δελ ππάξρεη εηδνπνίεζε απφθξαμεο ζα παξαηεξήζεηε κηα κηθξή 
πνζφηεηα ηλζνπιίλεο ζην άθξν ηεο ζσιήλσζεο ηνπ ζεη έγρπζεο. Έηζη 

δηαπηζηψλεηε φηη ε απφθξαμε ήηαλ ζηε θάλλνπια ή ην ζψκα. Αληηθαηαζηήζηε 
ηελ θάλλνπια  ή ην ζεκείν εηζαγσγήο γηα επίιπζε. 
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 Κήλπκα ΠΦΑΙΚΑΡΝΠ 

ΠΦΑΙΚΑ ΔΙΔΓΣΝ  

Απηή ε εηδνπνίεζε εκθαλίδεηαη εάλ ε αληιία ηλζνπιίλεο 

ππνςηάδεηαη ειάηησκα ηνπ εζσηεξηθνχ ζήκαηνο. 
 

ΠΦΑΙΚΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

Απηή ε εηδνπνίεζε εκθαλίδεηαη φηαλ ε αληιία 

ηλζνπιίλεο αληρλεχεη θάπνηα αζπλήζηζηε θίλεζε ζην 

ρεηξηζηήξην.  

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Δάλ/φηαλ πξνθχςεη θάπνηα απφ απηέο ηηο εηδνπνηήζεηο, ε αθαίξεζε ηεο 

κπαηαξίαο ζα δηαθφςεη ηελ ερεηηθή εηδνπνίεζε. Δπαλεηζάγεηε ηε κπαηαξία 

κεηά απφ 10 δεπηεξφιεπηα θαη ε αληιία ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιήξε 

δηαδηθαζία απηνειέγρνπ. Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA παξαθνινπζεί φιε ηε 

ιεηηνπξγία γηα ιφγνπο αζθάιεηαο. Θάζε αζπλήζηζηνο ζφξπβνο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη αλάινγεο εηδνπνηήζεηο γηα απνηξνπή ελδερφκελσλ πεξαηηέξσ 

πξνβιεκάησλ. 

Ωζηφζν, εάλ απηφ δελ ζπκβεί μαλά κεηά ηελ επαλαθνξά ηεο αληιίαο, ε αληιία 

δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα. 

 

Ξξνεηδνπνίεζε Όηαλ εκθαλίδνληαη ζθάικαηα, δηαθφπηεηαη εληειψο ε 

ρνξήγεζε. Διέγμηε ηε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο κεηά ηελ επαλεθθίλεζε φηαλ 

πξνθχπηνπλ ηέηνηα ζθάικαηα. 

 
Ξξνζνρή Δάλ ε ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ επηκέλεη, επηθνηλσλήζηε κε ηελ ηερληθή 
ππνζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ δηαλνκέα ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 

 

 Κήλπκα ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΓΗΑΘΝΞΖ 

Απηφ ην κήλπκα εκθαλίδεηαη φηαλ πξνζπαζείηε λα 

επηιέμεηε θάπνην κελνχ ζρεηηθφ κε ηελ έγρπζε (ρνξήγεζε 

ηλζνπιίλεο) ελψ ε αληιία ηλζνπιίλεο είλαη ζε ιεηηνπξγία 

δηαθνπήο. Αλαηξέμηε ζην 6.2 ΓΗΑΘΝΞΖ. 
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Ρξόπνο επίιπζεο: 

Απελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο δηαθνπήο πξηλ ζπλερίζεηε ζε νπνηνδήπνηε 

κελνχ πνπ αθνξά ηελ έγρπζε (ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο). 
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 Κήλπκα ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΓΝΠΖ BOLUS ΞΝ ΞΑΟΑΙΖΦΘΖΘΔ 

Δάλ παξαιείςεηε κηα δφζε bolus θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ είραηε νξίζεη, ε αληιία ηλζνπιίλεο ζα 

παξάγεη κηα εηδνπνίεζε καδί κε έλα κήλπκα εηδνπνίεζεο. 

Αλαηξέμηε ζην 5.3 Οχζκηζε δφζεο bolus - ΓΝΠΖ 
BOLUS ΞΝ ΞΑΟΑΙΖΦΘΖΘΔ. 

 

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Πίγαζε ηεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο κε ην πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ. 

Αθνινπζήζηε ηελ εηδνπνίεζε θαη θαζνξίζηε εάλ παξαιήθζεθε κηα γεπκαηηθή 

δφζε bolus θαη ρνξεγήζηε ηελ εάλ είλαη απαξαίηεην. 

 

 

ΚΖ ΔΞΑΟΘΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ ΞΙΖΟΩΠΖΠ 

Απηή ε εηδνπνίεζε/κήλπκα ζα εκθαλίδεηαη εάλ ν φγθνο 

πνπ ρνξεγείηαη γηα πιήξσζε ηεο ζσιήλσζεο είλαη 

κηθξφηεξνο απφ 7 κνλάδεο.  

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Ζ θαηάιιειε πιήξσζε ηεο ζσιήλσζεο ηνπ ζεη έγρπζεο είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

βεβαησζείηε φηη φινο ν αέξαο έρεη κεηαηνπηζηεί θαη ε ηλζνπιίλε είλαη έηνηκε πξνο 

έγρπζε. Αθφκα θαη ε πην θνληή ζσιήλσζε ηνπ ζεη έγρπζεο ζα απαηηεί 

πεξηζζφηεξεο απφ 7 κνλάδεο γηα ζσζηή πιήξσζε, επνκέλσο γηα ιφγνπο 

αζθαιείαο, ε αληιία ηλζνπιίλεο έρεη έλαλ ειάρηζην απαηηνχκελν φγθν πιήξσζεο 

7 κνλάδσλ. Αλαηξέμηε ζην 10.3 Όγθνο πιήξσζεο ησλ ζεη έγρπζεο γηα ηελ 

πξνηεηλφκελε ειάρηζηε πνζφηεηα πιήξσζεο γηα θάζε ζεη έγρπζεο. 

 

 

ΚΖ ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΖ ΞΙΖΟΩΠΖ  

Δάλ ε δηαδηθαζία πιήξσζεο δελ έρεη νινθιεξσζεί 

ζσζηά κεηά απφ κηα επαλαπιήξσζε, εκθαλίδεηαη ε 

εηδνπνίεζε «ΚΖ ΝΙΝΘΙΖΟΩΚΔΛΖ ΞΙΖΟΩΠΖ» θάζε 5 

ιεπηά θαη έλα κήλπκα κε έλα ζχληνκν ερεηηθφ ζήκα. 
 

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Πίγαζε ηεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο κε ην πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ. Πε 

απηή ηελ πεξίπησζε, δελ ρνξεγείηαη ηλζνπιίλε κέρξη λα νινθιεξσζεί ζσζηά ε 

πιήξσζε 4.7 Ξιήξσζε ηεο ζσιήλσζεο ηνπ ζεη έγρπζεο. 
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 Κήλπκα ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖΠ 

ΣΝΟΖΓΖΠΖ ΚΗΘΟΝΡΔΟΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝ 

ΡΝΛ ΒΑΠΗΘΝ ΟΘΚΝ ΞΝ ΔΣΔΗ ΝΟΗΠΡΔΗ 

Απηή ε εηδνπνίεζε παξάγεηαη εάλ ν βαζηθφο 

παξαιεθζεί θαη ρνξεγεζεί πνζφηεηα κηθξφηεξε ηνπ 

80% ηεο βαζηθήο ξχζκηζεο. 
 

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Πίγαζε ηεο ερεηηθήο εηδνπνίεζεο κε ην πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ. Δάλ ε 

αληιία ιεηηνπξγεί κε βαζηθφ δηάζηεκα ρνξήγεζεο, ην βαζηθφ κπνξεί λα 

παξαιείπεηαη πεξηζηαζηαθά. Γηα ζηαζεξή βαζηθή ρνξήγεζε, απνθχγεηε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πιήθηξσλ ηεο αληιίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 

※ Ρα δηαζηήκαηα ρνξήγεζεο ηεο βαζηθήο ηλζνπιίλεο δηαθέξνπλ βάζεη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ ξπζκηζκέλσλ βαζηθψλ ξπζκψλ. 

Κέγεζνο ΒΑΠΗΘΝ ξπζκνύ 

(κνλάδεο/ψξα) 
Γηάζηεκα ΒΑΠΗΘΖΠ ρνξήγεζεο 

≥ 0,1 κνλάδεο/ψξα (Βαζ.) Θάζε 4 ιεπηά (1/15) ρνξήγεζεο βάζεη ηνπ 

σξηαίνπ ξπζκνχ. 15 ρνξεγήζεηο αλά ψξα.  Δθηεηακέλε δφζε bolus 

≤ 0,09 κνλάδεο/ψξα (Βαζ.) 
Ζ βαζηθή ρνξήγεζε ζπκβαίλεη κία θνξά ζηα 

56 ιεπηά θάζε ψξαο (σξηαία). 
 

Ξξνεηδνπνίεζε Θάζε κηθξή πξνζαχμεζε ηεο βαζηθήο ρνξήγεζεο κπνξεί λα 
δηαθνπεί θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ bluetooth ή θαηά ηε δηάξθεηα πνπ γίλνληαη 
αιιαγέο ησλ ξπζκίζεσλ ηεο αληιίαο. Απηέο νη πξνζαπμήζεηο ηεο βαζηθήο 
ρνξήγεζεο ζε πνιχ ρακεινχο ξπζκνχο βαζηθήο ρνξήγεζεο, φπσο ≤ 0,09 
κνλάδεο/ψξα, νη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη πξνζεθηηθά πξνο 
απνθπγή κε αλακελφκελεο ππεξγιπθαηκίαο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
θεηνμέσζε. 
 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΙΘΝΕΖΠ 

Απηή ε εηδνπνίεζε ζαο ππελζπκίδεη λα ειέγμεηε ην 

επίπεδν γιπθφδεο αίκαηνο κεηά απφ κηα δφζε bolus. 

 

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Θα αλαπαξάγεηαη κηα κεισδία γηα 30 δεπηεξφιεπηα. Ζ ζίγαζε επηηπγράλεηαη κε 

ην πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ. 
 

Δηδνπνίεζε Ζ πξνεπηινγή είλαη 2 ψξεο θαη ξπζκίδεηαη απφ ηνλ επαγγεικαηία 

πγείαο ζαο κέζσ ηεο Ιεηηνπξγίαο ηαηξνχ. 
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ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖ ΕΔΜΖΠ 

Δκθαλίδεηαη φηαλ ε αληιία ιακβάλεη έλα ζήκα 

ζχλδεζεο. 
 

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Δάλ δελ ζέιεηε ζχλδεζε, παηήζηε ην ΝΣΗ. 

Αλαηξέμηε ζηηο νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο. 

 
Δηδνπνίεζε 

Κφιηο επηβεβαησζεί ε δεχμε, ζηελ αληιία ζα 

εκθαληζηνχλ 2 κνλαδηθνί αιθαξηζκεηνί θσδηθνί δεχμεο. 

Απηνί ζα πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

θηλεηνχ, AnyDANA, επαθξηβψο.  

 
 

ΚΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ 

Ζ αληιία δελ κπνξεί λα ρνξεγήζεη ηλζνπιίλε ιφγσ ελφο 

ή πεξηζζφηεξσλ δηαθνξεηηθψλ αηηηψλ. Απηφ ην κήλπκα 

εκθαλίδεηαη ζηελ αξρηθή νζφλε θαη κπνξεί λα 

αλαβνζβήλεη κε πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. 
 

Ρξόπνο επίιπζεο: 

Ρν κήλπκα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο αλαβνζβήλεη ελαιιαθηηθά. Αλαηξέμηε ζην Αίηην 

γηα ηε ΚΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ παξαθάησ. 

 

※ Αίηην γηα ηε ΚΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖ 

 

Δάλ δελ γίλεη πιήξσζε, ε αληιία δελ ρνξεγεί 

ηλζνπιίλε. 

Αλαηξέμηε ζην 4.7 Ξιήξσζε ηεο ζσιήλσζεο ηνπ ζεη 

έγρπζεο. 

 

Δάλ ε βαζηθή ξχζκηζε είλαη 0,0 κνλάδεο/ψξα, ην ΚΖ 

ΣΝΟΖΓΖΠΖ εκθαλίδεηαη ζε απηφ ην δηάζηεκα. 

Αλαηξέμηε ζην 3.2 Οχζκηζε ηνπ βαζηθνχ ξπζκνχ. 

 

Ζ ιεηηνπξγία δηαθνπήο είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

Αλαηξέμηε ζην 6.2 Γηαθνπή. 
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Δάλ δελ ππάξρεη ηλζνπιίλε ζην δνρείν, εκθαλίδεηαη 

ην κήλπκα ΑΓΔΗΝ ΓΝΣΔΗΝ θαη δελ γίλεηαη έγρπζε 

ηλζνπιίλεο. 

Αλαηξέμηε ζην 4. Ξιήξσζε ηεο αληιίαο κε ηλζνπιίλε. 
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8. Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ 

8.1 πνγιπθαηκία (ρακειό ζάθραξν αίκαηνο) 
 

 Ρη είλαη ε ππνγιπθαηκία (ρακειό ζάθραξν αίκαηνο); 

Ζ ππνγιπθαηκία εκθαλίδεηαη φηαλ είλαη ρακειφ ην επίπεδν γιπθφδεο ζην αίκα. 

Θάζε άλζξσπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηλζνπιίλε ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε 

ηα ζπκπηψκαηα θαη ηε ζεξαπεία ηεο ππνγιπθαηκίαο. 

Ρα ζπκπηψκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Θεθαιαιγία θαη δάιε 

 Δθίδξσζε 

 Θινληζκφο 

 Ξείλα 

 Κνχδηαζκα / αηκσδία 

 Λαπηία ή έκεηνο 

 Γξήγνξνο θαξδηαθφο ξπζκφο 

 Πχγρπζε 

 

 Αίηηα ππνγιπθαηκίαο 

 Αλεπαξθήο θαηαλάισζε ηξνθήο 

 πεξβνιηθή πνζφηεηα ηλζνπιίλεο 

 Ξεξηζζφηεξε ζσκαηηθή άζθεζε απφ ην ζπλεζηζκέλν 

 Θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ 
 

 Ρη λα θάλεηε ζε πεξίπησζε ππνγιπθαηκίαο 

1. Διέγμηε ην επίπεδν ζαθράξνπ ζην αίκα ζαο. 
2. Δάλ ην επίπεδν ζαθράξνπ αίκαηνο είλαη ρακειφ, δηνξζψζηε κε 

πδαηάλζξαθεο ηαρείαο δξάζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ δηαβεηνιφγνπ 

ζαο. Δπαλειέγρεηε ηα επίπεδα γιπθφδεο αίκαηνο φπσο απαηηείηαη. 
3. Δάλ εκθαλίδεηαη ππνγιπθαηκία πξηλ απφ έλα γεχκα, ζθεθηείηε ην 

ελδερφκελν ρνξήγεζεο κηαο δφζεο bolus ζηε δηάξθεηα ηνπ γεχκαηνο θαη 
φρη πξηλ απφ ην γεχκα. 

4. Πε πεξηπηψζεηο ζνβαξήο ππνγιπθαηκίαο, ζπληζηάηαη ε Γηαθνπή ηεο 

ρνξήγεζεο κέζσ απνζχλδεζεο ηνπ ζεη έγρπζεο.  
Δηδνπνίεζε Δάλ εκθαλίδεηαη ζπρλά ππνγιπθαηκία ή εάλ δελ ππνρσξεί εχθνια, 

επηθνηλσλήζηε κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο. 
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 Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ππνγιπθαηκίαο 

 

ΞΗΘΑΛΝ ΑΗΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ 

Απμεκέλε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

Ππκβνπιεπηείηε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο ψζηε λα 

θάλεη ξπζκίζεηο βάζεη ηεο απμεκέλεο ζσκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Κπνξείηε λα επηιέμεηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ή λα ηξνπνπνηήζεηε ηνπο πξνζσξηλνχο 

βαζηθνχο ξπζκνχο ή λα κεηψζεηε ηηο δφζεηο bolus θαηά ηα 

γεχκαηα πξηλ πξνβείηε ζε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ιηγφηεξε 

θαηαλάισζε ηξνθήο 

Ππκβνπιεπηείηε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο ψζηε λα 

θάλεη ξπζκίζεηο ησλ βαζηθψλ ξπζκψλ ή ησλ γεπκαηηθψλ 

δφζεσλ bolus γηα λα αληαπνθξίλνληαη κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο. 

Θαηαλάισζε 

αιθνφι 

Απαηηείηαη πξνζνρή φηαλ θαηαλαιψλεηε αιθνφι, θαζψο ην 

ήπαξ κεηαβνιίδεη ην αιθνφι θαη ζαο θαζηζηά πην 

επηξξεπείο ζηελ ππνγιπθαηκία. 

Πθάικα ξχζκηζεο 

ρξήζηε 

Διέγμηε θαη αλαζεσξήζηε ην ηζηνξηθφ ησλ δφζεσλ bolus 

θαη ηνπο βαζηθνχο ξπζκνχο. Εεηήζηε απφ ηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο ζαο λα επηβεβαηψζεη φηη έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί ζσζηά ε δφζε bolus, ε ψξα, ε CIR, ν CF, 

ε γιπθφδε αίκαηνο-ζηφρνο θαη ν βαζηθφο. 

 



88 

8.2 πεξγιπθαηκία (πςειό ζάθραξν αίκαηνο) 
 

 Ρη είλαη ε ππεξγιπθαηκία (πςειό ζάθραξν αίκαηνο); 

Ζ ππεξγιπθαηκία (πςειφ ζάθραξν αίκαηνο) κπνξεί λα πξνθχςεη ιφγσ θάπνηαο 

δηαθνπήο ηεο ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε φηη εάλ δελ 

ρνξεγείηαη ηλζνπιίλε, κπνξεί λα παξνπζηάζεηε αχμεζε ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα 

ζαο, θάηη πνπ εάλ δελ δηαπηζησζεί ή παξακείλεη ρσξίο ζεξαπεία κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη δηαβεηηθή θεηνμέσζε. Ρα ζπκπηψκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Λαπηία 

 Έκεηνο 

 Απμεκέλε ππλειία 

 Γπζθνιία αλαπλνήο 

 Αθπδάησζε 

 Φξνπηψδεο νζκή ζηελ αλαπλνή 

 Μεξά ή ζθαζκέλα ρείιε, ζηφκα ή γιψζζα. 

 

 

 Αίηηα ππεξγιπθαηκίαο 

 πεξβνιηθή θαηαλάισζε ηξνθήο 

 Αλεπαξθήο ηλζνπιίλε 

 Απψιεηα ηζρχνο ηλζνπιίλεο 

 Γηαθνπή ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο απφ ηελ αληιία. 

 

 

 Ρη λα θάλεηε ζε πεξίπησζε ππεξγιπθαηκίαο 

1. Διέγμηε ην επίπεδν ζαθράξνπ ζην αίκα ζαο. 

2. Διέγμηε ηελ αληιία ζαο αθφκα θαη εάλ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Δάλ 

ε αληιία ηλζνπιίλεο θαη ε βίδα ζχλδεζεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο, αθφκα 

θαη εάλ ε αληιία θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί θαλνληθά, δελ ρνξεγείηαη 

ηλζνπιίλε. Αλαηξέμηε ζην θεθάιαην 4. Ξιήξσζε ηεο αληιίαο κε ηλζνπιίλε. 

3. Δάλ ην ζάθραξν αίκαηνο παξακέλεη πςειφ, αληηκεησπίζηε κε ηε ζεξαπεία 

πνπ ζαο έρεη ζπληαγνγξαθήζεη ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζαο ή/θαη 

επηθνηλσλήζηε κε ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο άκεζα. 
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 Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ππεξγιπθαηκίαο 

 

ΞΗΘΑΛΝ ΑΗΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖ ΑΛΡΗΚΔΡΩΞΗΠΖ 

Άδεην δνρείν 

Διέγμηε νπηηθά ηελ έλδεημε ππνιεηπφκελεο ηλζνπιίλεο 

ζηελ νζφλε θαη ειέγμηε νπηηθά ην δνρείν ζηελ αληιία. 

Αληηθαηαζηήζηε ην δνρείν, εάλ απαηηείηαη. 

Γηαξξνή ηλζνπιίλεο 

ζην ζεκείν ηεο 

έγρπζεο, 

απνζχλδεζε ζην 

ζεκείν ή ηεο 

αληιίαο 

Διέγμηε ην ζεκείν έγρπζεο θαη βεβαησζείηε φηη δελ 

ππάξρεη δηαξξνή. Δμεηάζηε ηε ζχλδεζε κεηαμχ ζεη 

έγρπζεο θαη αληιίαο, θαζψο θαη ηνλ ζχλδεζκν ηνπ ζεη 

έγρπζεο.  

 

Δηδνπνίεζε Ζ ηλζνπιίλε έρεη ηζρπξή νμεία νζκή. Δάλ ζαο 

κπξίδεη ηλζνπιίλε, ελδέρεηαη λα ππάξρεη δηαξξνή.  

Ρξππεκέλν ή 

απνθξαγκέλν ζεη 

έγρπζεο 

Αιιάμηε ην ζεη έγρπζεο. 

Πθάικα ξχζκηζεο 

ρξήζηε 

Διέγμηε θαη αλαζεσξήζηε ην ηζηνξηθφ ησλ δφζεσλ bolus 

θαη ηνπο βαζηθνχο ξπζκνχο. Εεηήζηε απφ ηνλ 

επαγγεικαηία πγείαο ζαο λα επηβεβαηψζεη φηη έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί ζσζηά ε δφζε bolus, ε ψξα, ε CIR, ν CF, 

ε γιπθφδε αίκαηνο-ζηφρνο θαη ν βαζηθφο. 
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8.3 Δηδνπνίεζε απόθξαμεο 
 

Ρα αίηηα ηεο εηδνπνίεζεο απφθξαμεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. Κπνξεί λα ππάξρεη 

απφθξαμε ζηε ζσιήλσζε απφ κε βέβαηα πιηθά ή ελδέρεηαη λα πξνθαιείηαη απφ 

άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Ξαξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη δηάθνξνη ιφγνη 

απφθξαμεο. 

 

 

 Ξξαγκαηηθή απόθξαμε (ζπλήζσο εληόο ηεο θάλλνπιαο ή ηεο 

ζσιήλσζεο) 

 

ΑΗΡΗΑ ΑΞΝΦΟΑΜΖΠ ΡΗ ΛΑ ΘΑΛΔΡΔ 

Σξήζε ηνπ δνρείνπ ή ηνπ ζεη έγρπζεο γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ 72 ψξεο. 

Αληηθαηαζηήζηε ην ζεη έγρπζεο θαη 

ην δνρείν, νινθιεξψζηε ηελ 

επαλαπιήξσζε θαη ηελ πιήξσζε. 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζεη έγρπζεο ή 

ηνπ δνρείνπ 

Θπηηαξηθφο ηζηφο δέξκαηνο ή πνιχ κηθξή 

νπζία ζηε ξνή.  

Ιπγηζκέλε, δηπισκέλε ή θαηεζηξακκέλε 

θάλλνπια. 

Δηζάγεηε κία λέα θάλλνπια ζην ζεη 

έγρπζεο ζε λέα ζέζε. 

Ιπγηζκέλε, δηπισκέλε ή 

παξακνξθσκέλε ζσιήλσζε. 
Ηζηψζηε γηα λα δηεπθνιχλεηε ηε ξνή. 

Κεηνπζησκέλε ηλζνπιίλε 

(θξπζηαιινπνηεκέλε, δηαθνξεηηθνχ 

ρξψκαηνο). Απηφ είλαη ζπρλφηεξν ζηα 

ζεξκά θιίκαηα! Κεξηθέο θνξέο είλαη 

θαιχηεξν λα έρεηε καδί ζαο έλα δνρείν 

πνπ δελ είλαη πιήξεο θαη λα ην 

αληηθαζηζηάηε ζπρλφηεξα πξνο απνθπγή 

επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

ηλζνπιίλεο. 

Αιιάμηε ηελ ηλζνπιίλε κε ηλζνπιίλε 

απφ θαηλνχξην θηαιίδην. 

Μαλαγεκίζηε ηελ αληιία θαη 

αληηθαηαζηήζηε ηε ζσιήλσζε, ην 

δνρείν θαη ηελ πεηαινχδα ηνπ ζεη 

έγρπζεο. 
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 Απόθξαμε πξνθαινύκελε από εμσηεξηθό παξάγνληα 

 

 

Ξξνεηδνπνίεζε Δάλ ε πξνεηδνπνίεζε απφθξαμεο επηκέλεη, επηθνηλσλήζηε κε ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ηνπηθνχ δηαλνκέα ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 
 

Ξξνζνρή Θαηφπηλ απφθξαμεο ζα πξέπεη λα ειέγρεηε ζπρλά ηε γιπθφδε αίκαηνο. 

ΑΗΡΗΑ ΑΞΝΦΟΑΜΖΠ ΡΗ ΛΑ ΘΑΛΔΡΔ 

Ζ βίδα ζχλδεζεο έρεη επεξεαζηεί απφ 

πξνεγνχκελε δηαξξνή ηλζνπιίλεο 

(ζπάληα). 

Ξιχληε ηε βίδα ζχλδεζεο κε ριηαξφ 

λεξφ θαη ήπην απνξξππαληηθφ, 

ζηεγλψζηε ηε θαιά θαη θαηφπηλ 

επαλαηνπνζεηήζηε ηε βίδα 

ζχλδεζεο εληφο ηεο αληιίαο. 

Ρν άθξν ηεο δηάηαμεο ρνξήγεζεο 

ηλζνπιίλεο  

(Πσζηή ηνπνζέηεζε βίδαο ζχλδεζεο) 

Οπζκίζηε θαη ραιαξψζηε πιήξσο ηε 

βίδα ζχλδεζεο πξνο ην άθξν θαη 

θαηφπηλ νινθιεξψζηε ηελ 

επαλαπιήξσζε ηεο αληιίαο κε έλα 

θαηλνχξην δνρείν. 

Σξήζε θξχαο ηλζνπιίλεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαλαπιήξσζεο. 

(Κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θπζαιίδεο αέξα 

ζην δνρείν ή ηε ζσιήλσζε φηαλ ε 

ηλζνπιίλε έξρεηαη ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ). 

Αθήζηε ηελ ηλζνπιίλε λα έιζεη ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 30 ιεπηά 

θαη θαηφπηλ νινθιεξψζηε ηελ 

επαλαπιήξσζε θαη ηελ πιήξσζε.  

Ιίπνο ή άθακπηνο κπο. 

Αθαηάιιεια ζεκεία γηα ηελ έγρπζε. 

Πεκείν πνπ έρεη αθαηξεζεί ιφγσ ηεο 

βειφλαο, ζθαζκέλν δέξκα, ζεκείν κε 

ξπηίδσζε ή ζπρλή εηζαγσγή ζηελ ίδηα 

πεξηνρή πνπ πξνθαιεί ιηπνυπεξηξνθία. 

Αιιάδεηε ηαθηηθά ηα ζεκεία ηεο 

έγρπζεο. 

Θάληε καιάμεηο γηα λα εμνκαιχλεηε 

ην δέξκα.  

Κε ζσζηή γσλία γηα εηζαγσγή ηεο 

θάλλνπιαο ζχκθσλα κε ην είδνο/κήθνο 

ηεο. 

Ππκβνπιεπηείηε έλαλ ηαηξφ ή 

εθπαηδεπηή αληιηψλ ηλζνπιίλεο γηα 

νδεγίεο σο πξνο ηνλ βέιηηζην 

ηχπν/κέγεζνο ηνπ ζεη έγρπζεο θαη 

ηνλ ηξφπν ζσζηήο εηζαγσγήο ηεο 

θάλλνπιαο. 
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8.4 Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ κε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο 
 

ΞΟΝΒΙΖΚΑ ΓΗΝΟΘΩΡΗΘΖ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 

Κε θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε νζφλεο 

LCD 

Ζ θαηάζηαζε ηεο νζφλεο LCD κπνξεί λα κελ είλαη 

θπζηνινγηθή φηαλ ε θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο είλαη ρακειή. 

Διέγμηε ηε θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο αθνχ ρνξεγήζεηε κηα 

δφζε bolus.  

 

Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο είλαη κεηαμχ 3-6 

εβδνκάδσλ, αιιά δηαθέξεη κεηαμχ ρξεζηψλ. Θάπνηεο 

κπαηαξίεο είλαη γλσζηφ φηη εκθαλίδνπλ αθφκα πιήξε 

θφξηηζε κεηά απφ δχν κήλεο. 

 

Ξξνο απνθπγή απνηπρίαο ηεο κπαηαξίαο, ζαο ζπληζηνχκε 

λα αιιάδεηε ηε κπαηαξία θάζε δχν κήλεο, φηαλ ε αληιία 

εκθαλίδεη εηδνπνίεζε ρακειήο κπαηαξίαο ή φπνηε ππάξρεη 

πξφβιεκα κε ηελ εκθάληζε ηεο νζφλεο ζαο. 

Ζ αληιία ηλζνπιίλεο 

δελ ιεηηνπξγεί κεηά 

απφ αμνληθή ή 

καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία 

πάξρεη πηζαλφηεηα ε αληιία λα έρεη ππνζηεί βιάβε απφ 

ηελ αμνληθή ή ηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία. Δπηθνηλσλήζηε 

κε ηελ ηερληθή ππνζηήξημε. 

 

Ξξνεηδνπνίεζε Πε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, δηαθφςηε ηε ρξήζε 

ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο ακέζσο θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθφ δηαλνκέα γηα 

ηερληθή ππνζηήξημε. 
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8.5 Κπαηαξία γηα ηελ αληιία ηλζνπιίλεο DANA  
 

Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA έρεη κηα κπαηαξία ιηζίνπ ½ AA. 

 

 

Ξξνζνρή Κελ απνζεθεχεηε ή κεηαθέξεηε ηε κπαηαξία εθηφο ζπζθεπαζίαο κε 

αγσγνχο, φπσο λνκίζκαηα, κεηαιιηθά θιεηδηά ή κεηαιιηθνχο ζπλδεηήξεο. 

πάξρεη κεγάινο θίλδπλνο ε κπαηαξία λα πάξεη θσηηά ζε πεξίπησζε 

βξαρπθπθιψκαηνο ζηνπο πφινπο ηεο κπαηαξίαο. 
 

Κεκβξάλε παζεηηθνπνίεζεο: Πηε θπζηθνρεκεία θαη ηε κεραληθή, ν φξνο 

«παζεηηθφο» αλαθέξεηαη ζε έλα πιηθφ πνπ επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο ν αέξαο θαη ην λεξφ. Ζ παζεηηθνπνίεζε 

πεξηιακβάλεη ηε ζσξάθηζε ηνπ εμσηεξηθνχ ζηξψκαηνο ηνπ πιηθνχ βάζεο θαη 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο κηθξν-επίζηξσζε ή λα πξνθχςεη απζφξκεηα ζηε θχζε. 

            
 

Ζ κεκβξάλε παζεηηθνπνίεζεο δεκηνπξγείηαη θπζηθά ζηε κπαηαξία ιηζίνπ ηεο 

αληιίαο ηλζνπιίλεο DANA κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ κεκβξάλε παζεηηθνπνίεζεο 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο θαη δελ ζα κεηψζεη ηνλ ξπζκφ 

απνθφξηηζεο, αιιά ελδέρεηαη λα θάλεη ηε κπαηαξία λα εκθαλίδεη θφξηηζε 

ρακειφηεξε ηνπ 100% θαηά ηελ πξψηε εηζαγσγή ηεο κπαηαξίαο. 
 

Θαηά ηελ πξψηε ηνπνζέηεζε κηαο λέαο κπαηαξίαο ζηελ αληιία ηλζνπιίλεο DANA, 

ε αληιία ηξαβάεη πςειφηεξν ξεχκα απφ ην ζχλεζεο ελψ πξαγκαηνπνηεί ηνπο 

απηνειέγρνπο. Απηφ ζα πξέπεη λα ζπάζεη ηε κεκβξάλε παζεηηθνπνίεζεο, εάλ 

ππάξρεη. Ωζηφζν, εάλ ε κπαηαξία δελ εκθαλίζεη ακέζσο 100%, ε αθαίξεζε θαη 

επαλαηνπνζέηεζε ηεο κπαηαξίαο 2-3 θνξέο ζα ζπάζεη ηε κεκβξάλε 

παζεηηθνπνίεζεο θαη ε κπαηαξία ζα εκθαλίζεη ηελ αλακελφκελε θφξηηζε 100%. 
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9. Ππληήξεζε αληιίαο θαη εμαξηεκάησλ 

9.1 Φξνληίδα ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο 
 

Σξεζηκνπνηήζηε έλα απαιφ χθαζκα γηα λα ζθνππίζεηε ην εμσηεξηθφ ηεο αληιίαο 

ηλζνπιίλεο. Δάλ απαηηείηαη, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κηθξή πνζφηεηα 

νηλνπλεχκαηνο ζε έλα καιαθφ χθαζκα. Νη νξγαληθνί δηαιχηεο, φπσο ην βελδφιην, 

ε αθεηφλε θαη ηα βηνκεραληθά θαζαξηζηηθά νηθηαθήο ρξήζεο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αλεπαλφξζσηε βιάβε ζηελ αληιία ηλζνπιίλεο. 

 

Ρα αθφινπζα είλαη ζεκαληηθά. 

 Κελ εθζέηεηε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο ζε άκεζν ειηαθφ θσο ή ζεξκφηεηα γηα 

παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Απνηξέςηε ηελ πηψζε ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο. 

 Κελ πξνζπαζείηε λα θηηάμεηε, αλνίμεηε ή ηξνπνπνηήζεηε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο 

θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

 Απνθχγεηε ην φμηλν ή αιθαιηθφ πεξηβάιινλ. 

 Γηαηεξήζηε ηελ αληιία ηλζνπιίλεο καθξηά απφ ηζρπξά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία, 

φπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη νη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ. 

 

Ξξνζνρή Ζ αληιία ηλζνπιίλεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη παξνπζία ηζρπξψλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ, φπσο απηά πνπ παξάγνληαη απφ νξηζκέλεο ειεθηξηθά 

ηξνθνδνηνχκελεο ηαηξηθέο ζπζθεπέο. Ζ αληιία ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη πξηλ ν 

αζζελήο θάλεη αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία ή αθηηλνγξαθία. Κε 

ηε ρξήζε ηεο αληιίαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ή λα εθπέκπεηαη ελέξγεηα 

ξαδηνζπρλνηήησλ, ε νπνία ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη επηβιαβείο παξεκβνιέο ζε 

άιιεο παξαθείκελεο ζπζθεπέο. 
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 Ππλζήθεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο 

 

Γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ηνπ θηη ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο DANA 

Diabecare RS απνθχγεηε ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο: 

 Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο θάησ ησλ -20 °C (-4 °F) ή άλσ ησλ 50 °C (122 °F). 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θάησ απφ 1 °C (34 °F) ή άλσ ησλ 40 °C (104 °F). 

 γξαζία πάλσ απφ 95%. 

 Έθζεζε ζε ππεξβνιηθή ζθφλε ή αιαηνχρν πεξηβάιινλ. 

 Έθζεζε ζε εθξεθηηθά αέξηα. 

 Έθζεζε ζε άκεζν ειηαθφ θσο. 

 Ξεξηβάιινληα φπνπ παξάγνληαη έληνλα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 

 Αηκνζθαηξηθή πίεζε θάησ ησλ 500 hPa ή άλσ ησλ 1060 hPa. 

 

500 hPa =  500 mbar, 50 kPa, 375 mmHg, 7,3 psi 

1060 hPa =  1060 mbar, 106 kPa, 795 mmHg, 15,4 psi 

 
 

 Θαζαξηζκόο ηεο αληιίαο θαη ησλ εμαξηεκάησλ 

 

1. Ρν εμσηεξηθφ ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο θαη ησλ εμαξηεκάησλ πξέπεη λα 

θαζαξίδεηαη ζε κεληαία βάζε. 

2. Θαηά ηνλ θαζαξηζκφ, ρξεζηκνπνηήζηε έλα χθαζκα βξεγκέλν κε λεξφ ή 

απνξξππαληηθφ κε νπδέηεξν pH θαη θαηφπηλ ζηεγλψζηε κε ζηεγλφ παλί. 

3. ΚΖΛ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΔΗΡΔ αξαησηηθφ κέζν, αιθνφιε, βελδφιην ή παξφκνηα 

αξαησηηθά. 

 

Δηδνπνίεζε Ππληζηάηαη λα ζθνππίδεηε θαη λα θαζαξίδεηε ηνλ ειαζηηθφ δαθηχιην 

ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ θαιχκκαηνο ηεο κπαηαξίαο θάζε θνξά πνπ ηνπνζεηείηε κηα 

λέα κπαηαξία ζηελ αληιία ηλζνπιίλεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο ρξήζεο 

κπνξεί λα ζπζζσξεπηνχλ κηθξέο πνζφηεηεο ρλνπδηνχ ή βξσκηάο γχξσ απφ απηφλ 

ηνλ ζηεγαλνπνηεηηθφ δαθηχιην. 
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Απηή ε ζειίδα είλαη ζθόπηκα θελή 
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10. Ξξνδηαγξαθέο 

10.1 Αληιία ηλζνπιίλεο 
 

SPEC INSULIN PUMP 

Κέγεζνο 

 

Θαζαξφ βάξνο 

Γνρείν ηλζνπιίλεο 

3,6× 1,8× 0,8 ίληζεο (91× 45,5× 20 ρηιηνζηά). 

**ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαιχκκαηνο δνρείνπ 

53 γξακκ. (ρσξίο κπαηαξία), 62 γξακκ. (κε 

κπαηαξία) 

Γνρείν ζπκβαηφ γηα 3 mL (300 κνλάδεο) ηλζνπιίλεο 

Οχζκηζε γεπκαηηθήο δφζεο 

bolus 

Οχζκηζε βαζηθνχ ξπζκνχ 

Βαζηθφ πξνθίι 

Διάρηζηνο βαζηθφο ξπζκφο 

Διάρηζηε πξνζαχμεζε 

 

0 – 80 κνλάδεο 

0, 0,04 ~ 16,0 κνλάδεο /ψξα 

4 πξνθίι 24σξεο δηάξθεηαο 

0,04 κνλάδεο /ψξα 

0,01 κνλάδα 

Κνηέξ 

 

Γηάξθεηα δφζεο bolus γηα  

1 κνλάδα 

Κνηέξ Swiss Micro DC (3V, 5,75 mA) 

 

12 / 30 / 60 δεπηεξφιεπηα (πξναηξεηηθέο ξπζκίζεηο) 

 

Ρξνθνδνζία Κπαηαξία ιηζίνπ 3,6V DC 1/2 AA 

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
Θαηάζηαζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο, Ιεηηνπξγία 

πηήζεο 

Δηδνπνίεζε 
Ρχπνο εηδνπνίεζεο: νπηηθή, ερεηηθή θαη κε δφλεζε 

Ππρλφηεηα εηδνπνίεζεο: 300 Hz έσο 3000 Hz 

Αζχξκαηε ζχλδεζε Bluetooth κε πξνδηαγξαθέο V4.X BLE 

Ππλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

Θεξκνθξαζία: 1 - 40 °C / 34 - 104 °F 

Πρεηηθή πγξαζία: 10-90 % 

Αηκνζθαηξηθή πίεζε: 700 - 1060 hPa 

Ππλζήθεο κεηαθνξάο θαη 

απνζήθεπζεο 

Θεξκνθξαζία: -20 - 50 °C / -4 - 122 °F 

Πρεηηθή πγξαζία: 0 - 95 % 

Αηκνζθαηξηθή πίεζε: 500 - 1060 hPa 
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10.2 Πεη έγρπζεο 
 

    

   
 

 
Soft-

Release-0 

Soft-
Release-

ST 
Super Line 

Easy 
Release 

Easy 

Release Ⅱ 

Κέηξεζε 
βειφλαο 

26G 26G 27G 27G 27G 

Ρχπνο 
βειφλαο 

Ρεθιφλ Ρεθιφλ 
Αλνμείδσηνο 

ράιπβαο 
Αλνμείδσηνο 

ράιπβαο 
Αλνμείδσηνο 

ράιπβαο 

Γσλία 
εηζαγσγήο 

90° 15-30° 0°, 90° 90° 90° 

Απνζχλδεζε Λαη Λαη Όρη Λαη Λαη 

 

Δηδνπνίεζε Θάζε ηχπνο ζεη έγρπζεο είλαη κνλαδηθφο. Ν επαγγεικαηίαο πγείαο 

ζαο θαη ν εθπαηδεπηήο αληιηψλ ηλζνπιίλεο ζα ζαο βνεζήζνπλ κε ηελ επηινγή ηνπ 

θαηαιιειφηεξνπ ζεη έγρπζεο. 
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10.3 Όγθνο πιήξσζεο ησλ ζεη έγρπζεο 
 

Ρα λέα ζεη έγρπζεο πνπ δελ έρνπλ απνζπζθεπαζηεί είλαη απνζηεηξσκέλα θαη ε 

ζσιήλσζε είλαη γεκάηε αέξα/άδεηα. Κφιηο ζπλδεζνχλ ζηελ αληιία έγρπζεο, 

πξέπεη απαξαίηεηα λα γίλεη πιήξσζε ηεο ζσιήλσζεο (γεκίζηε ηε κε ηλζνπιίλε θαη 

αθαηξέζηε ηνλ αέξα) πξηλ ηε ζχλδεζε ηεο ζσιήλσζεο ζηελ θάλλνπια ή ηνλ 

αζζελή. 

 

Ξαξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν εθηηκψκελνο φγθνο ηλζνπιίλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πιήξσζε ηεο ζσιήλσζεο γηα θαζέλα απφ ηα παξαθάησ ζεη έγρπζεο: 

 

Δηδνπνίεζε Νη φγθνη είλαη θαηά πξνζέγγηζε 

 

 Πσιήλσζε πιήξσζεο 

Πεη έγρπζεο 
Κήθνο 

ζσιήλσζεο 
Διάρηζηε απαηηνχκελε 
πνζφηεηα ηλζνπιίλεο 

SUPER LINE 550 ρηιηνζηά 10 κνλάδεο 

Easy Release I/II 
Soft Release ST 

700 ρηιηνζηά 15 κνλάδεο 

1.100 ρηιηνζηά 20 κνλάδεο 

Soft-Release-O 

300 ρηιηνζηά 7 κνλάδεο 

600 ρηιηνζηά 14 κνλάδεο 

800 ρηιηνζηά 19 κνλάδεο 

1.000 ρηιηνζηά 22 κνλάδεο 

 

 Θάλλνπια πιήξσζεο 

Πεη έγρπζεο Κήθνο βειφλαο 
Διάρηζηε απαηηνχκελε 
πνζφηεηα ηλζνπιίλεο 

Soft Release ST Βειφλα 19 ρηι. κε βάζε 0,6 κνλάδεο 

Soft-Release-O 
Βειφλα 6 ρηι. κε βάζε 0,3 κνλάδεο 

Βειφλα 9 ρηι. κε βάζε 0,4 κνλάδεο 

 

Δηδνπνίεζε Ζ αληιία ηλζνπιίλεο πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε φξζηα ζέζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο επεηδή ν αέξαο είλαη πην ειαθξχο απφ ηελ 

ηλζνπιίλε. 
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10.4 Αθξίβεηα ρνξήγεζεο 
 

Γηαζηήκαηα ρνξήγεζεο:  

4 ιεπηά φηαλ ε βαζηθή ξχζκηζε δελ είλαη κηθξφηεξε απφ 0,1 κνλάδα/ψξα. 

60 ιεπηά φηαλ ε ξχζκηζε βαζηθήο ρνξήγεζεο είλαη 0.04 - 0.09 κνλάδεο/ψξα 

Αθξίβεηα ρνξήγεζεο: ± 4% 

Θακπχιε ζε κνξθή ηξνκπέηαο γηα ηελ αθξίβεηα ηεο ρνξήγεζεο (-1,94%) ζηε 

βαζηθή ξχζκηζε ησλ 8 κνλάδσλ αλά ιεπηφ (ν ελδηάκεζνο ξπζκφο). 

 

 
 

 

 

10.5 Ραμηλόκεζε θαη ζπκκόξθσζε κε ηα πξόηππα 
 

 Ζ αληιία DANA Diabecare RS ηαμηλνκείηαη σο εζσηεξηθά ηξνθνδνηνχκελνο 

εμνπιηζκφο ηχπνπ BF ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60601-1. 

(Ηαηξηθφο ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, Γεληθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο). 

 Γελ είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε παξνπζία εχθιεθηνπ αλαηζζεηηθνχ κίγκαηνο 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 60601-1. 

 Ρν ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί ζπλερψο ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ρξήζηε. 
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10.6 Cyber Security  

 

Ζ αληιία ηλζνπιίλεο Dana Diabecare RS θξππηνγξαθεί ηελ επηθνηλσλία Bluetooth 
κεημχ ηεο εθαξκνγήο ΑnyDANA θαη ηεο ίδηαο.  

 
Δάλ δελ επηζπκείηε λα ηειερεηξηζηήηε ηελ αληιία, ζπλίζηαηαη λα 
απελεξγνπνηήζεηε ην Bluetooth, ελεξγνπνηψληαο ηελ «Ιεηηνπξγία Ξηήζεο» ζην 
θπξίσο κελνχ, φπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 6.7 Ιεηηνπξγία Ξηήζεο.  
 
Γηα λα απνθχγεηε νπνηαδήπνηε αλεπηζχκεηε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο κέζσ θπβεξλν-
πεηξαηείαο, ε «Γξαγή Bolus» θαη ε «Αζθαιήο Αλαινγία» πξέπεη λα 
ελεξγνπνηεζνχλ ζηελ Ξεξηνρή Ηαηξνχ. Δπηπξνζζέησο, ε αληιία ηλζνπιίλεο DANA 
RS δηαζέηεη φξηα αζθαιείαο γηα ην κέγεζνο Bolus ην έπξνο Βαζηθήο ξχζκηζεο θαη 
αλψηαηεο εκεξήζηαο δφζεο. Απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνζαξκνζζεί θαηάιιεια 
απφ ηνλ επαγγεικαηία πγείαο ζαο, ζηελ Ξεξηνρή Ηαηξνχ. 
 
Ζ αληιία ηλζνπιίλεο Dana Diabecare RS επηηξέπεη ηε ζχλδεζε κε κία κφλν 
ζπζθεπή θάζε θνξά. 
 

 

10.7 Γήισζε ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο 

 

Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζην 

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ νξίδεηαη παξαθάησ. Ν πειάηεο ή ν ρξήζηεο 

ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηέηνην πεξηβάιινλ. 

 

Ζιεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο 

Γνθηκή εθπνκπψλ Ππκβαηφηεηα Ζιεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ 

Δθπνκπέο 
ξαδηνζπρλνηήησλ 
EN 55011 

Νκάδα 1 

Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA Diabecare 
RS ρξεζηκνπνηεί ελέξγεηα 
ξαδηνζπρλνηήησλ κφλν γηα ηελ 
εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο. 
Δπνκέλσο, νη εθπνκπέο 
ξαδηνζπρλνηήησλ είλαη πνιχ 
ρακειέο θαη δελ είλαη πηζαλφ λα 
πξνθαιέζνπλ παξεκβνιέο ζηνλ 
παξαθείκελν ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ. 

Δθπνκπέο 
ξαδηνζπρλνηήησλ 
EN 55011 

Θαηεγνξία B 
Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA Diabecare 
RS είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε 
φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο, 
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Αξκνληθέο εθπνκπές 

IEC 61000-3-2 
Γελ 

εθαξκφδεηαη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη εθείλσλ πνπ 
ζπλδένληαη άκεζα ζην δεκφζην 
δίθηπν παξνρήο ελέξγεηαο ρακειήο 

ηάζεο, ην νπνίν ηξνθνδνηεί θηίξηα 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νηθηαθνχο 
ζθνπνχο. 

Γηαθπκάλζεηο ηάζεο/ 
εθπνκπέο κε 
ηξεκφζβεκα 
IEC 61000-3-3 

Γελ 
εθαξκφδεηαη 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ Ζ πξνεγνχκελε δήισζε απαηηείηαη απφ ην πξφηππν IEC 60601-1-2 

γηα ηηο ζπζθεπέο ηεο Νκάδαο 1, Θαηεγνξίαο B. Ωζηφζν εθφζνλ ε αληιία 
ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS ηξνθνδνηείηαη κε κπαηαξία, νη εθπνκπέο ηεο 
δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ ηξνθνδνζία ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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Ζιεθηξνκαγλεηηθή αηξσζία – γηα όιν ηνλ ηαηξηθό εμνπιηζκό θαη ηα 
ηαηξηθά ζπζηήκαηα 

Γνθηκή εθπνκπψλ 
Δπίπεδν δνθηκήο  
ΗEC 60601  

Ππκβαηφηεηα 
Ζιεθηξνκαγλεηηθφ 
πεξηβάιινλ 

Ζιεθηξνζηαηηθή 
εθθφξηηζε (ESD)  
IEC 61000-4-2 

±8㎸ επαθή 

±15㎸ αέξαο 

±8㎸ επαθή 

±15㎸ αέξαο 

Ζ DANA Diabecare RS 
δελ ζα πξέπεη λα 
επεξεαζηεί απφ ηελ 
ειεθηξνζηαηηθή 
εθθφξηηζε πνπ 
ελδέρεηαη λα πξνθχςεη 
ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. 

Ζιεθηξηθά γξήγνξα 
κεηαβαηηθά 
θαηλφκελα/απφηνκεο 
εθθνξηίζεηο 
IEC 61000-4-4 

±2㎸ γηα γξακκέο 

ηξνθνδνζίαο 

±1㎸ γηα γξακκέο 

εηζφδνπ/εμφδνπ 

Γελ εθαξκφδεηαη Γελ εθαξκφδεηαη 

πέξηαζε 
IEC 61000-4-5 

±1 ㎸ γξακκή(έο) πξνο 

γξακκή(έο) 

±2 ㎸γξακκή(έο) πξνο 

γείσζε 

Γελ εθαξκφδεηαη Γελ εθαξκφδεηαη 

Βπζίζεηο ηάζεο, 
ζχληνκεο δηαθνπέο θαη 
κεηαβνιέο ηάζεο ζηηο 
γξακκέο εηζφδνπ ηνπ 
δηθηχνπ 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95% βχζηζε ζε UT) 
Γηα 0,5 θχθιν 
40% UT 
(60% βχζηζε ζε UT) 
Γηα 5 θχθινπο 
70% UT 
(30% βχζηζε ζε UT) 
Γηα 25 θχθινπο 
<5% UT 
(>95% βχζηζε ζε UT) 
Γηα 5 δεπηεξφιεπηα 

Γελ εθαξκφδεηαη Γελ εθαξκφδεηαη 

Καγλεηηθφ πεδίν 
ζπρλφηεηαο ηζρχνο 
(50/60 Hz)  
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

Ρα καγλεηηθά πεδία 
ζπρλφηεηαο ηζρχνο ζα 
πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζηα 
ραξαθηεξηζηηθά 
επίπεδα κηαο ηππηθήο 
ηνπνζεζίαο ζε 
ζπλεζηζκέλν 
εκπνξηθφ ή 
λνζνθνκεηαθφ 
πεξηβάιινλ. 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ Ρν UT είλαη ε ηάζε ηνπ ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 
πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ επηπέδνπ ηεο δνθηκήο. 
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Γνθηκή 
εθπνκπψλ 

Δπίπεδν 
δνθηκήο 

ΗEC 60601 
Ππκβαηφηεηα Ζιεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ 

   Ν θνξεηφο θαη θηλεηφο εμνπιηζκφο 
επηθνηλσλίαο κε ξαδηνζπρλφηεηεο δελ 
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πην θνληά 
ζε θαλέλα κέξνο ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο 
DANA Diabecare RS, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ, 
απφ ηε ζπληζηψκελε απφζηαζε 
δηαρσξηζκνχ, ε νπνία ππνινγίδεηαη 
βάζεη ηεο εμίζσζεο πνπ εθαξκφδεηαη 
ζηε ζπρλφηεηα ηνπ πνκπνχ. 
 

Αγψγηκεο 
ξαδηνζπρλφηεηεο 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 

150 ㎑ 

έσο 80 ㎒ 

Γελ 
εθαξκφδεηαη 

Ππληζηώκελε απόζηαζε 
δηαρσξηζκνύ 

d = [
3,5

3
] √P 

 
 

d = [
3,5

3
] √P 80 ㎒ έσο 800 ㎒ 

 

d = [
7

3
] √P 800 ㎒έσο 2,5 ㎓ 

 
φπνπ P είλαη ε κέγηζηε νλνκαζηηθή 
ηζρχο εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ζε watt (W) 
ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
πνκπνχ θαη d είλαη ε ζπληζηψκελε 
απφζηαζε δηαρσξηζκνχ ζε κέηξα (m). 
 
Νη ηηκέο έληαζεο πεδίνπ απφ ζηαζεξνχο. 
πνκπνχο ξαδηνζπρλνηήησλ, φπσο 
θαζνξίδεηαη απφ κηα ειεθηξνκαγλεηηθή 
κειέηε ηνπ ρψξνπα, ζα πξέπεη λα είλαη 
κηθξφηεξεο απφ ην επίπεδν 
ζπκκφξθσζεο ζε θάζε εχξνο 
ζπρλνηήησλ.β 
 
Δλδέρεηαη λα πξνθχςνπλ παξεκβνιέο 
θνληά ζε εμνπιηζκφ, ν νπνίνο θέξεη ην 
εμήο ζχκβνιν: 
 

  

Αθηηλνβνινχκελεο 
ξαδηνζπρλφηεηεο 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 80 

㎒ έσο 2,7 

㎓ 

10 V/m 
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ΠΖΚΔΗΩΠΖ.1 Πηα 80 ㎒ θαη 800 ㎒, ηζρχεη ην πςειφηεξν εχξνο ζπρλνηήησλ. 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ.2 Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε επεξεάδεηαη απφ ηελ απνξξφθεζε θαη ηελ 
αλάθιαζε πνπ πξνέξρεηαη απφ δνκέο, αληηθείκελα θαη αλζξψπνπο. 
α Νη εληάζεηο πεδίνπ απφ ζηαζεξνχο πνκπνχο, φπσο είλαη νη ζηαζκνί βάζεο γηα 
ξαδηνηειέθσλα (θηλεηά/αζχξκαηα) θαη νη θηλεηνί ξαδηνπνκπνί μεξάο, νη πνκπνί 
εξαζηηερληθνχ ξαδηνθψλνπ, νη πνκπνί ξαδηνθσληθψλ εθπνκπψλ ζηα AΚ θαη ζηα FM θαη 
νη πνκπνί ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ, δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζεσξεηηθά κε 
αθξίβεηα. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ νθείιεηαη 
ζε ζηαζεξνχο πνκπνχο ξαδηνζπρλνηήησλ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν 
δηεμαγσγήο κηαο έξεπλαο ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηφηεηαο ηνπ ρψξνπ. Δάλ ε 
κεηξνχκελε έληαζε πεδίνπ ζηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε αληιία 
ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS ππεξβαίλεη ην ηζρχνλ επίπεδν ζπκκφξθσζεο 
ξαδηνζπρλφηεηαο παξαπάλσ, ε αληιία ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS ζα πξέπεη λα 
παξαθνινπζείηαη γηα επαιήζεπζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο. Δάλ παξαηεξεζεί κε 
θπζηνινγηθή απφδνζε, ελδέρεηαη λα απαηηνχληαη πξφζζεηα κέηξα, φπσο ε αιιαγή 
πξνζαλαηνιηζκνχ ή ζέζεο ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS. 
 
β Πην εχξνο ζπρλνηήησλ απφ 150 kHz έσο 80 MHz, νη εληάζεηο πεδίνπ ζα πξέπεη λα κελ 
ππεξβαίλνπλ ηα 3 V/m. 
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Ππληζηώκελε απόζηαζε δηαρσξηζκνύ κεηαμύ θνξεηνύ θαη θηλεηνύ 

εμνπιηζκνύ επηθνηλσληώλ ξαδηνζπρλνηήησλ θαη ηεο DANA Diabecare RS 

Ζ αληιία ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε 

ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη παξεκβνιέο απφ αθηηλνβνινχκελεο 

ξαδηνζπρλφηεηεο είλαη ειεγρφκελεο. Ν πειάηεο ή ν ρξήζηεο ηεο αληιίαο 

ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ, δηαηεξψληαο κηα ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ 

ηνπ θνξεηνχ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ επηθνηλσληψλ κε ξαδηνζπρλφηεηεο 

(πνκπνί) θαη ηεο αληιίαο ηλζνπιίλεο DANA Diabecare RS φπσο ζπληζηάηαη 

παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπ εμνπιηζκνχ επηθνηλσληψλ. 

Νλνκαζηηθή 

κέγηζηε ηζρχο 

εμφδνπ ηνπ πνκπνχ 

[W] 

Απφζηαζε δηαρσξηζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ 

πνκπνχ [m] 

80 ㎒ έσο 800 ㎒ 

d = [
3,5

3
] √P 

800 ㎒ έσο 2,5 ㎓ 

d = [
7

3
] √P 

0,01 0,117 0,233 

0,1 0,369 0,738 

1 1,167 2,333 

10 3,689 7,379 

100 11,667 23,333 

Γηα ηνπο πνκπνχο κε νλνκαζηηθή κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ πνπ δελ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ, ε ζπληζηψκελε απφζηαζε δηαρσξηζκνχ d ζε κέηξα (m) κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί κε ηελ εμίζσζε πνπ ηζρχεη γηα ηε ζπρλφηεηα ηνπ πνκπνχ, φπνπ Ο 

είλαη ε κέγηζηε νλνκαζηηθή ηζρχο εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ζε watt (W) ζχκθσλα κε 

ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ πνκπνχ. 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ.1 Πηα 80 ㎒ θαη 800 ㎒, ηζρχεη ε απφζηαζε δηαρσξηζκνχ γηα ην 

πςειφηεξν εχξνο ζπρλνηήησλ. 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ.2 Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε επεξεάδεηαη απφ ηελ 

απνξξφθεζε θαη ηελ αλάθιαζε πνπ πξνέξρεηαη απφ δνκέο, αληηθείκελα θαη 

αλζξψπνπο. 
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10.8 Δπεμήγεζε δηεζλώλ ζπκβόισλ 
 
Πηε ζπζθεπαζία θαη ζηελ πηλαθίδα ηχπνπ ηνπ ζπζηήκαηνο DANA Diabecare RS 

κπνξεί λα δείηε ηα αθφινπζα ζχκβνια, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ καδί 

κε ηηο εξκελείεο ηνπο. 

 

 
Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο. 

 

Ξξνζνρή. Αλαηξέμηε ζηηο ζεκεηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αζθάιεηα ζην εγρεηξίδην πνπ ζπλνδεχεη απηφ ην φξγαλν. 

 Ζκεξνκελία θαηαζθεπήο 

 Θαηαζθεπαζηήο 

 Αξηζκφο θαηαιφγνπ ή κνληέινπ 

 Αξηζκφο LOT (Θσδηθφο παξηίδαο) 

 
Ζκεξνκελία ιήμεο (Ζκεξνκελία ρξήζεο έσο) 

 
Πήκαλζε CE 

 
Κελ επαλαρξεζηκνπνηείηε 

 
Πεηξηαθφο αξηζκφο 

 

Δθαξκνδφκελν κέξνο ηχπνπ BF (πξνζηαζία απφ 

ειεθηξνπιεμία) 

 
Δμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ζηελ Δπξψπε 

 Απνζηεηξσκέλν κε αηζπιελνμείδην 
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Απηνθφιιεηε ηαηλία 

 

Κήθνο ζσιήλσζεο 

(1100 ρηιηνζηά, 700 ρηιηνζηά, 550 ρηιηνζηά / 43 ίληζεο, 27 

ίληζεο, 22 ίληζεο) 

IP28 
Γηεζλήο Θψδηθαο Ξξνζηαζίαο.  

Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ ηε ζθφλε 2 /  

Βαζκφο πξνζηαζίαο απφ ην λεξφ: 8 

 
Ππλερέο ξεχκα 

 
Απφξξηςε (Πήκαλζε ΑΖΖΔ) 

 
Κε ππξεηνγφλν 

 
Γηαηεξείηε ζηεγλφ 

 
Δχξνο ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο 

 

Λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη εάλ ε ζπζθεπαζία είλαη 

θαηεζηξακκέλε 

 
Δχξνο πγξαζίαο απνζήθεπζεο 

 
Όξην αηκνζθαηξηθήο πίεζεο 
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11. Δπξεηήξην 

A 

Άκεζε δφζε bolus (Ραρεία) 49 

Αιιαγή κνλάδαο γιπθφδεο   26 

Αιιαγή πξνθίι   63 

Αλαζθφπεζε   64 

Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ   81 

Αξρηθή νζφλε   13 
 

 

B 

Βαζηθφ πξνθίι   63 

 

 

Γ 

Γηαδηθαζία επαλαπιήξσζεο   37 

Γηάζηεκα βαζηθήο   79 

Γηαθνπή   61 

Γηθαζηθήθή δφζε bolus   71 

Γνκή κελνχ   17 

Γνκή ηνπ κελνχ   17 

Γφζε Bolus 

Γφζε bolus πνπ παξαιήθζεθε   55 

Γνρείν (πιήξσζε κε ηλζνπιίλε)  31 

 

 

Δ 

Δγθαηάζηαζε κπαηαξίαο   11 

Δηδνπνίεζε θαη ζθάικα   73 

Δθηεηακέλε δφζε bolus   69 

Δλεξγή ηλζνπιίλε   52 

Δμαξηήκαηα   9 

Δπεμεξγαζία βαζηθνχ   21 

Δπηινγέο ρξήζηε   25 

Δπηινγή   24 

Δχθνινο ξπζκηζηήο   33 

Ζ 

Ζκεξήζην ζχλνιν   65 

 

 

Θ 

Θέζε εηζαγσγήο   45 

 

 

Η 

Ηζηνξηθφ   64 

 

 

Θ 

Θαζαξηζκφο ηεο αληιίαο   90 

Θιείδσκα πιήθηξσλ   62 

Θσδηθφο πξφζβαζεο   26 
 

 

Ι 

Ιεηηνπξγία απνκαθξπζκ. ειέγρνπ 15 

Ιεηηνπξγία ηαηξνχ   16 

Ιεηηνπξγία πηήζεο   68 

 

 

Κ 

Κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε   90 

Κήλπκα πξνεηδνπνίεζεο   74 

Κήλπκα ζθάικαηνο   77 

Κπαηαξία 

Κπαηαξία αληιίαο ηλζνπιίλεο   88 

 

 

Ν 

Όγθνο ηνπ ζεη έγρπζεο   94 
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Ξ 

Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο   28 

Ξιεξνθνξίεο απνζηνιήο   67 

Ξιήξσζε ηεο θάλλνπιαο   41 

Ξιήξσζε ησλ ζεη έγρπζεο   38 

Ξξνβνιή βαζηθνχ ξπζκνχ   23 

Ξξνδηαγξαθέο   92 

Ξξνεηδνπνίεζε απφθξαμεο 76, 85 

Ξξνθαζνξηζκέλε δφζε bolus   56 

Ξξνζσξηλφο βαζηθφο   58 

 

 

 

Ο 

Οχζκηζε CIR/CF   54 

Οχζκηζε βαζηθνχ   19 

Οχζκηζε γιψζζαο   25 

Οχζκηζε δφζεο bolus   53 

Οχζκηζε εκεξνκελίαο θαη ψξαο   18 

Οχζκηζε ξνινγηνχ   18 

 

 

 

Π 

Πεη έγρπζεο   93 

Πχκβνιν   101 

 

 

 

πεξγιπθαηκία   83 

πνγιπθαηκία   81 

πνινγηζκφο   51 

πνινγηζηήο δφζεο bolus βάζεη ηεο γ

ιπθφδεο αίκαηνο (Έμππλε)   51 
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12. Δγγύεζε 

Ζ εηαηξεία SOOIL Development Company Limited εγγπάηαη φηη ην ζχζηεκα DANA Diabecare είλαη 

απαιιαγκέλν απφ ειαηηψκαηα σο πξνο ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία ππφ θαλνληθή ρξήζε θαη ζε 
θαλνληθέο ζπλζήθεο, θάηη πνπ ζα εγγπάηαη γηα ηέζζεξα (4) έηε απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο απφ 

ηνλ αξρηθφ αγνξαζηή. Απηή ε πεξηνξηζκέλε εγγχεζε ηζρχεη κφλν γηα ηνλ αξρηθφ αγνξαζηή. 
Πε πεξίπησζε πνπ ην Πχζηεκα δελ ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά ιφγσ ειαηηψκαηνο σο πξνο ηα πιηθά θαη 

ηελ εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο εγγχεζεο, κπνξεί λα επηζηξαθεί ζηελ εηαηξεία 
SOOIL Development Co. Ltd., κέζσ απνζηνιήο ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν δηαλνκέα ηεο. Ρν ζχζηεκα 

ζα επηζθεπαζηεί ή ζα αληηθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ επηινγή ηεο SOOIL ρσξίο ρξέσζε ηνπ 
πειάηε. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη ινηπά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 

ηελ απνζηνιή ελφο ζπζηήκαηνο γηα επηζθεπή ζα θαιχπηνληαη έσο ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο 
παξνχζαο εγγχεζεο. Ζ πεξίνδνο εγγχεζεο δελ πξέπεη λα επεθηείλεηαη απφ ηελ αξρηθή αγνξά. 

Ζ παξνχζα πεξηνξηζκέλε εγγχεζε ηζρχεη κφλν εθφζνλ ην ζχζηεκα DANA Diabecare 
ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε φιεο ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

παξνχζα εγγχεζε δελ ηζρχεη γηα βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ ησλ παξαθάησ: 

• Δξγαζίεο ζπληήξεζε ή επηζθεπέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ νπνηνδήπνηε άηνκν ή νληφηεηα 

εθηφο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ηερληθψλ ηεο SOOIL. 
• Ρξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ζην ζχζηεκα απφ ηνλ ρξήζηε ή νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν κεηά ηελ 

εκεξνκελία θαηαζθεπήο. 
• Αλσηέξα βία ή άιιν ζπκβάλ εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηεο SOOIL ή ελέξγεηεο ακέιεηαο, ιαλζαζκέλεο 

ρξήζεο ή ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ ρξήζηε ή νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ηεο θπζηθήο θαηάρξεζεο ηνπ πξντφληνο, φπσο ε πηψζε ή 

ε πξφθιεζε θάπνηαο άιιεο βιάβεο ζην ζχζηεκα DANA Diabecare. 

• Απνηπρία ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νδεγηψλ 
απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο ή θαζαξηζκνχ γηα ην ζχζηεκα DANA Diabecare. 

• Απηή ε εγγχεζε δελ θαιχπηεη ηηο κπαηαξίεο, ηα ζεη έγρπζεο, θπζίγγηα θαη άιια εμαξηήκαηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο DANA Diabecare. 

 
ΞΟΝΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ: Ζ ρξήζε ζεη έγρπζεο, θπζηγγίσλ θαη κπαηαξηψλ πνπ δελ ελδείθλπληαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε βιάβε ηεο ζπζθεπήο ή ηξαπκαηηζκφ ηνπ ρξήζηε. 
Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα πεξηνξηζκέλε εγγχεζε, φιεο νη 

άιιεο εγγπήζεηο απνθιείνληαη ξεηά θαη εμαηξνχληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιινλ, 
νπνηνλδήπνηε εγγπήζεσλ θαηαιιειφηεηαο ή εκπνξεπζηκφηεηαο γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

Ρα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ απνηεινχλ απνθιεηζηηθά δηνξζσηηθά κέηξα ζε 
πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο. Κε ηελ εμαίξεζε ηέηνησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, ε εηαηξεία 

SOOIL Development Co. Ltd., νη δηαλνκείο, νη πξνκεζεπηέο θαη νη αληηπξφζσπνί ηεο δελ θέξνπλ 
επζχλε γηα νπνηεζδήπνηε απψιεηεο, ππνρξεψζεηο, αμηψζεηο ή δεκίεο νπνηνπδήπνηε είδνπο ή θχζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ησλ ελδερφκελσλ έκκεζσλ, επαθφινπζσλ, παξεπφκελσλ ή 
εηδηθψλ δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ή νθείινληαη ζε ειάηησκα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

                                          

 SOOIL Development Co., Ltd. 
62, Yonggu-dearo 2325beon-gil, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, 16922, Republic of 

Korea 

Tel: +82(2)3463-0041  

Fax: +82(2)3463-7707 
Email: sooil@sooil.com 

www.sooil.com 

MT Promedt Consulting GmbH 
Altenhofstrasse 80, 66386 St. Ingbert  

Germany  
Αληηπξόζσπνο πσιήζεσλ: 
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