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1. Ρρόλογοσ 

Σασ ευχαριςτοφμε που διαλζξατε το επικεματικό ςφςτθμα  αντλίασ ινςουλίνθσ   ΜΤΜ-Λ  

Equil . Ριςτεφουμε ότι το Equil  κα ςασ βοθκιςει να  αποκτιςετε καλφτερο ζλεγχο του 

διαβιτθ ςασ  και κα ςασ βοθκιςει να ηιςτε μία υγιι και  ενεργι ηωι. 

Αυτόσ ο οδθγόσ χριςθσ ςχεδιάςκθκε ϊςτε να ςασ βοθκιςει να κατανοιςετε τθν κεραπεία 
με αντλία ινςουλίνθσ και τθν λειτουργία του επικεματικοφ ςυςτιματοσ  αντλίασ ινςουλίνθσ   

Equil . Σασ ςυνιςτοφμε μετ’επιτάςεωσ να ςυνεργαςκείτε ςτενά με τον ιατρό ςασ για να 

εξαςφαλιςκεί ότι κα κατανοιςετε τισ λειτουργίεσ τθσ αντλίασ και να μπορζςετε να 
ξεκινιςετε τθν κεραπεία ςασ με αςφάλεια και αποτελεςματικότθτα.  
 

2. Ειςαγωγι 



2.1 Ενδείξεισ 
Αυτό το προϊόν προορίηεται για υποδόρια (κάτω από το δζρμα) χοριγθςθ ινςουλίνθσ ςε 
κακοριςμζνουσ ι διαφοροποιθμζνουσ ρυκμοφσ για τθν διαχείριςθ του ςακχαρϊδουσ 
διαβιτθ (diabetes mellitus) ςε άτομα που χρειάηονται ινςουλίνθ και για τθν ποςοτικι 
μζτρθςθ τθσ γλυκόηθσ  ςε φρζςκο ολικό τριχοειδικό αίμα. 
 

2.2 Αςκενείσ 

 Αυτό το ςφςτθμα αντλίασ ινςουλίνθσ είναι κατάλλθλο για αςκενείσ με διαβιτθ που 
χρειάηονται βραχυχρόνια ι μακροχρόνια κεραπεία με αντλία ινςουλίνθσ  

 Θ λειτουργία δοκιμισ  γλυκόηθσ του φορθτοφ ελεγκτι είναι κατάλλθλθ για τθν 
μζτρθςθ των επιπζδων γλυκόηθσ δειγμάτων ολικοφ αίματοσ τα οποία καλφπτουν τισ 
παρακάτω προχποκζςεισ: 

1) Εφροσ αιματοκρίτθ από 30% ζωσ 55% 
2) Συγκζντρωςθ τριγλυκεριδίων που δεν υπερβαίνει τα 3,000 mg/dL ι 

ςυγκζντρωςθ χολθςτερόλθσ που δεν υπερβαίνει τα 500 mg/dL 
3) Αςκενείσ που δεν βρίςκονται ςε κρίςιμθ κατάςταςθ (όπωσ με ςοβαρι 

αφυδάτωςθ, κετοξζωςθ κλπ.) 
 

2.3 Αντενδείξεισ 
Αςκενείσ οι οποίοι: 

 Δεν κζλουν να λάβουν κεραπεία ινςουλίνθσ 

 Είναι ανίκανοι να ελζγξουν τθν γλυκόηθ τουσ ι να εμφυτεφςουν μια κάνουλα 

 Υποφζρουν από αλκοολιςμό, κατάχρθςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν, ςοβαρζσ ψυχοπάκειεσ ( 
όπωσ κατάκλιψθ, ςχιηοφρζνεια) 

 Υποφζρουν από αλλεργίεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αλλεργίασ ςτθν ινςουλίνθ και 
ςοβαρό ερεκιςμό του δζρματοσ 

 Δεν ζχουν τισ αιςκιςεισ τουσ 
 Είναι  ανίκανοι να κατανοιςουν ι  να μάκουν τισ αρχζσ τθσ κεραπείασ ινςουλίνθσ 
 Ζχουν ςοβαρι βλάβθ ακοισ ι όραςθσ 

 Είναι θλικιωμζνοι και μζνουν μόνοι 

 Είναι παιδιά πολφ μικρά για να χορθγοφν μόνα τουσ ςτον εαυτό τουσ κεραπεία 
ινςουλίνθσ 

 
2.4 Ρριν τθν χριςθ 

Ρριν αρχίςετε τθν χριςθ του ςυςτιματοσ  Equil  ο ιατρόσ ςασ κα πρζπει να ςασ ενθμερϊςει 
ςχετικά με τθν διαχείριςθ του διαβιτθ ςασ. Εάν ζχετε απορίεσ ςχετικά με αυτιν τθν 
ενθμζρωςθ παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε με τον ιατρό ςασ ϊςτε να λάβετε περαιτζρω 
οδθγίεσ. 
 
1   Βαςικόσ υκμόσ 
Θ βαςικι ινςουλίνθ χορθγείται για να διατθρθκοφν τα επικυμθτά επίπεδα γλυκόηθσ όταν 
δεν τρϊμε. Μπορείτε ςτο Equil   να διαμορφϊςετε μζχρι 3 βαςικά προγράμματα , τα οποία 
κα ςασ βοθκιςουν να προςαρμόηεςτε ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ (π.χ. εργάςιμεσ 
θμζρεσ, ςαββατοκφριακα και θμζρεσ αςκζνειασ).  Κάκε βαςικό πρόγραμμα μπορεί να 
διαμορφωκεί με μζχρι 48 προγραμματιςμζνεσ αλλαγζσ βαςικοφ ρυκμοφ μζςα ςε μια 
θμζρα. Πμωσ εάν δεν ζχετε εμπειρία ςτθν χριςθ αντλίασ ινςουλίνθσ, μπορείτε να 
αποφαςίςετε να χρθςιμοποιιςετε ζναν ι δφο βαςικοφσ ρυκμοφσ ςτθ διάρκεια τθσ μζρασ. 



2   Χρόνοσ ενεργοφσ ινςουλίνθσ 
Θ διάρκεια κατά τθν οποία θ ινςουλίνθ παραμζνει ενεργι και διακζςιμθ ςτο ςϊμα ςασ 
μετρά από ζνα διορκωτικό bolus. Στθν αντλία πρζπει να χρθςιμοποιείται ινςουλίνθ U100  
άμεςθσ ενζργειασ. 
 
3  Στόχοσ γλυκόηθσ ςτο αίμα 
Θ κεραπεία αντλίασ ινςουλίνθσ απαιτεί ζναν  ςτόχο. Ο ςκοπόσ τθσ αντλίασ ινςουλίνθσ είναι 
να διατθρεί  τθ γλυκόηθ του αςκενοφσ μζςα ςτο εφροσ του  ςτόχου. 
 
4 Ο παράγοντασ τθσ ευαιςκθςίασ ςτθν ινςουλίνθ 
Ρόςο πολφ μπορεί να μειϊςει μια μονάδα ινςουλίνθσ τθν γλυκόηθ ςτο αίμα. Αυτόσ ο 
αρικμόσ χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό των ποςοτιτων των ενζςεων bolus. 
 
5  Θ αναλογία υδατανκράκων 
Ο αρικμόσ των γραμμαρίων υδατανκράκων που μποροφν να καλυφκοφν ι να διατεκοφν με 
μια μονάδα ινςουλίνθσ 
 
 

2.5 Ρϊσ να χρθςιμοποιιςετε αυτόν τον οδθγό 
Σασ προτείνουμε να διαβάςετε προςεκτικά αυτόν τον οδθγό. Ο ιατρόσ ςασ μπορεί να ςασ 
βοθκιςει να κατανοιςετε τθ χριςθ με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 
Ραρακαλοφμε να διαβάςετε προςεκτικά τα κεφάλαια αυτοφ του οδθγοφ χριςθσ  με τθν 
ςωςτι ςειρά . Ρολλζσ φορζσ τα επόμενα κεφάλαια αναφζρονται ςε λεπτομζρειεσ που 
αναλφκθκαν ςτα προθγοφμενα. 
 

θμείωςθ: Σε αυτόν τον οδθγό χριςθσ εμφανίηονται παραδείγματα των οκονϊν. Στο 
προςωπικό ςασ PDA οι οκόνεσ μπορεί να εμφανίηονται κάπωσ διαφορετικά. 
 

2.6 Ηθτϊντασ βοικεια 
Αυτόσ ο οδθγόσ χριςθσ περιγράφει το ςφςτθμα αντλίασ ινςουλίνθσ με μεγάλθ λεπτομζρεια. 
Πμωσ ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ςυμβουλεφεςτε τον ιατρό ςασ για κακοδιγθςθ.  
Νζοι χριςτεσ κα πρζπει να ςυμβουλεφονται ζναν ιατρό για να τουσ βοθκιςει με τθν αρχικι 
ρφκμιςθ και τθν εκπαίδευςθ ςτο ςφςτθμα αντλίασ ινςουλίνθσ. Ραρακαλοφμε αναηθτιςτε 
βοικεια από ζνα επαγγελματία υγείασ εάν ςυναντιςετε προβλιματα. Θ MicroTech μπορεί 
να παρζχει τεχνικι υποςτιριξθ για τθν ςυςκευι αλλά δεν μπορεί να παρζχει ςυμβουλζσ για 
τθν κεραπεία του ιατρικοφ ςασ προβλιματοσ. 
 

2.7 Ρροετοιμαςία για καταςτάςεισ ανάγκθσ 
Οι αςκενείσ με διαβιτθ πρζπει να ζχουν πάντα μαηί τουσ ζνα κυτίο εκτάκτου ανάγκθσ ϊςτε 
να ανταποκρίνονται άμεςα ςε οποιαδιποτε διαβθτικι ζκτακτθ ανάγκθ. Το κυτίο ςασ 
εκτάκτου ανάγκθσ πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα: 

 Ταινίεσ μζτρθςθσ γλυκόηθσ 

 Ρρομικειεσ δοκιμισ κετόνων 

 1-2 ςετ αναλωςίμων τθσ αντλίασ (δεξαμενζσ, ςετ ζγχυςθσ κλπ.) 

 Φορτιςτζσ για τισ μπαταρίεσ του PDA και τθσ αντλίασ 

 τολφπια εμποτιςμζνα με αλκοόλθ 
 μπαταρία για τθν βοθκθτικι αντλία 

 φιαλίδιο με ινςουλίνθ ταχζωσ δράςεωσ  U-100 εγκεκριμζνθ για τθν αντλία ςασ 



 ςφριγγεσ για χειροκίνθτθ χοριγθςθ ινςουλίνθσ 

 χάπια γλυκόηθσ ι άλλθ πθγι υδατανκράκων ταχζωσ δράςεωσ   

 οδθγίεσ από τον ιατρό ςασ ςχετικά με το πόςθ ινςουλίνθ πρζπει να λάβετε αν 
διακοπεί θ λειτουργία τθσ αντλίασ κακϊσ και το τθλζφωνο του ιατροφ ςασ για 
περίπτωςθ εκτάκτου ανάγκθσ. 

 
 

2.8 Ρροφυλάξεισ αντλίασ ινςουλίνθσ 
Θ αντλία χρθςιμοποιείται για τθ χοριγθςθ ινςουλίνθσ ςε άτομα με διαβιτθ.  Εάν 
χρθςιμοποιθκεί λανκαςμζνα μπορεί να προκαλζςει καταςτάςεισ επικίνδυνεσ για τθν ηωι 
τουσ αςκενοφσ. 

 Ρριν χρθςιμοποιιςετε τθν αντλία παρακαλοφμε να διαβάςετε προςεκτικά τισ 
οδθγίεσ χριςθσ. Οι αςκενείσ πρζπει να λάβουν εκπαίδευςθ από ζναν επαγγελματία 
υγείασ και πρζπει να χρθςιμοποιοφν τθν αντλία μόνο αφοφ ζχουν μάκει καλά τθν 
λειτουργία τθσ. 

 Ο ιατρόσ ςασ   κα πρζπει να αναπτφξει ζνα ςφςτθμα χοριγθςθσ ινςουλίνθσ 
προςαρμοςμζνο μόνο για εςάσ.  Ο ιατρόσ ςασ κα διαμορφϊςει τισ ρυκμίςεισ και κα 
παρατθριςει τθν αποτελεςματικότθτά τουσ πικανότατα ρυκμίηοντασ τθν γλυκόηθ 
ςασ 4 φορζσ τθν θμζρα μζχρι να ςτακεροποιθκεί θ κεραπεία. 

 Κα πρζπει να είςτε ςε ςυχνι επαφι με τον ιατρό ςασ . Οι βαςικζσ ρυκμίςεισ τθσ 
αντλίασ πρζπει να γίνουν υπό τθν ςτενι επιτιρθςθ ενόσ πιςτοποιθμζνου προςϊπου. 

 Ρρζπει να ζχετε επαρκείσ γνϊςεισ για τον διαβιτθ  και για το πϊσ ρυκμίηεται το 
επίπεδο τθσ γλυκόηθσ ςασ  με τθν χοριγθςθ ινςουλίνθσ και τθ διατροφι. Κα πρζπει 
να κατανοείτε τα ςυμπτϊματα τθσ υπερ- και υπογλυκαιμίασ και πωσ οα 
προλαβαίνετε τζτοιεσ καταςτάςεισ. 

 Εάν θ αντλία δεν μπορζςει να χορθγιςει τθν απαραίτθτθ ινςουλίνθ, ςταματιςτε 
άμεςα να χρθςιμοποιείτε το ςφςτθμα και ςκεφτείτε να χρθςιμοποιιςετε το κυτίο 
ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν χοριγθςθ ινςουλίνθσ. Επικοινωνιςτε με τον ιατρό ςασ 
και/ι με τθν υποςτιριξθ πελατϊν τθσ  MicroTech. 

 Σιγουρευτείτε ότι το χρθςιμοποιείτε ςε ςτενι ςυμμόρφωςθ με αυτό το εγχειρίδιο 
χριςθσ γιατί εάν δεν ακολουκείτε τισ οδθγίεσ μπορεί να δθμιουργθκοφν 
προβλιματα. Θ εταιρία κα προςπακιςει να ςασ βοθκιςει αλλά δεν ευκφνεται 
νομικά για οτιδιποτε προζρχεται από τθν κακι χριςθ. 
 
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο για τθν χοριγθςθ ινςουλίνθσ U-100.  
Μόνο αναλϊςιμα τθσ MicroTech Medical κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςε αυτιν 
τθν αντλία. 

 
2.9 Ρροφυλάξεισ για τον Φορθτό Βοθκό για Διαβιτθ (PDA) 

Το PDA είναι θ βαςικι διεπιφάνεια για όλο το ςφςτθμα. Ραρακαλοφμε ςθμειϊςτε τισ  
παρακάτω προφυλάξεισ: 

 Μθν αφινετε άλλουσ να χρθςιμοποιοφν το PDA ςασ εκτόσ από τουσ 
πιςτοποιθμζνουσ επαγγελματίεσ υγείασ 

 Διατθρείτε τθν μπαταρία φορτιςμζνθ 

 Μθν το ρίξετε κάτω ι το βρζξετε διότι αυτό μπορεί να προκαλζςει δυςλειτουργία 
2.10 Ρροφυλάξεισ για το δοκιμαςτικό ςτοιχείο τθσ γλυκόηθσ του αίματοσ 



 Αυτό το δοκιμαςτικό ςτοιχείο πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο in vitro και μόνο μαηί 

με τισ Exactive EQ ταινίεσ μζτρθςθσ γλυκόηθσ τθσ MicroTech. Θ χριςθ ταινιϊν 

μζτρθςθσ άλλθσ μάρκασ μπορεί να οδθγιςει ςε λανκαςμζνεσ μετριςεισ 

 Θ λειτουργία μζτρθςθσ γλυκόηθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μόνο με τθν χριςθ 

δειγμάτων ολικοφ αίματοσ. Μθν χρθςιμοποιείτε δείγματα οροφ ι πλάςματοσ. 

 Θ λειτουργία μζτρθςθσ γλυκόηθσ δεν προορίηεται για εφαρμογζσ ςε νεογνά 

 Τα αποτελζςματα μπορεί να μθν είναι ακριβι ςε αιματοκρίτθ μεγαλφτερο του 55% ι 

μικρότερο του 30% 

 Αίμα που περιζχει υψθλά επίπεδα βιταμίνθσ C ι άλλουσ μειωτικοφσ παράγοντεσ 

μπορεί να δϊςει ανακριβι αποτελζςματα 

 Το εφροσ τθσ μζτρθςθσ γλυκόηθσ είναι 1.1-33.3mmol/L (20-600 mg/dL). 

 Τριγλυκερίδια άνω των 3,000 mg/dL και χολθςτερόλθ άνω των 500 mg/dL κα 

δϊςουν ανακριβι αποτελζςματα 

 Αςκενείσ με ςοβαρζσ αςκζνειεσ (όπωσ με ςοβαρι αφυδάτωςθ ι κετοοξζωςθ κλπ.) 

δεν είναι κατάλλθλοι για τθν μζτρθςθ τθσ γλυκόηθσ τουσ με ςφςτθμα μζτρθςθσ 

 Ο μετρθτισ γλυκόηθσ είναι κατάλλθλοσ μόνο για κλινικζσ διαγνωςτικζσ εξετάςεισ και 

για αυτοζλεγχο κατ’ οίκον. Τα αποτελζςματα των δοκιμϊν δεν μποροφν να 

αναφερκοφν ωσ επιβεβαιωμζνα. Ρροκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ ακρίβεια των 

αποτελεςμάτων τα αποτελζςματα μποροφν περαιτζρω να επιβεβαιωκοφν με άλλεσ 

μεκόδουσ όπωσ βιοχθμικζσ. 

 Ππωσ με όλα τα διαγνωςτικά αντιδραςτιρια τα αποτελζςματα πρζπει να ςυνδεκοφν 

με τθν διάγνωςθ ενόσ ιατροφ από άλλα κλινικά ςυμπτϊματα 

 Επεξεργαςκείτε τα απόβλθτα από τισ μετριςεισ γλυκόηθσ με προςοχι και ανάλογα 

με τουσ ιςχφοντεσ τοπικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ επειδι τα δείγματα αίματοσ 

κεωροφνται βιολογικόσ κίνδυνοσ. 

2.11 Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν αςφάλεια 

2.11.1 Μθν εμβυκίηετε τθν αντλία ςε νερό 

Θ αντλία είναι υδατοςτεγισ και αδιάβροχθ (IPX4). Πμωσ μθν τθ βυκίηετε πλιρωσ ςε νερό. 

Εάν ζχετε ςκοπό να κάνετε μπάνιο, να κολυμπιςετε ι να επιδοκείτε ςε καλάςςιεσ 

δραςτθριότθτεσ πρζπει να διακόψετε τθν παροχι ινςουλίνθσ κα να αφαιρζςετε τθν αντλία 

από τθ βάςθ τθσ. Αφοφ ολοκλθρϊςετε τισ δραςτθριότθτεσ ςασ μπορείτε να 

επανατοποκετιςετε τθν αντλία και να ςυνεχίςετε τθν κεραπεία. 

Εάν πζςει θ αντλία κατά λάκοσ ςτο νερό χρθςιμοποιιςτε μια μαλακι κακαρι πετςζτα για 

να τθν ςτεγνϊςετε όςο το δυνατόν πιο ςφντομα. Εάν νομίςετε ότι το νερό ειςχϊρθςε ςτθν 

αντλία ι παρατθριςετε οποιαδιποτε άλλθ δυςλειτουργία τθσ αντλίασ αφαιρζςτε τθν 

αντλία από τθ βάςθ, ελζγξτε τθ γλυκόηθ ςασ και λάβετε τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ. Τα 

ςυμπτϊματα υψθλοφ επιπζδου γλυκόηθσ ςτο αίμα περιλαμβάνουν εξάντλθςθ, υπερβολικι 

δίψα και ναυτία. Κα πρζπει πάντα να επικοινωνείτε με τον ιατρό ςασ εάν ζχετε υπερβολικά 

υψθλά ι χαμθλά επίπεδα γλυκόηθσ ι εάν ζχετε απορίεσ ςχετικά με τθν φροντίδα ςασ. 

2.11.2 Στατικόσ θλεκτριςμόσ 



Το ςφςτθμα αντλίασ ινςουλίνθσ είναι ανκεκτικό ςε φυςιολογικά επίπεδα ςτατικοφ 

θλεκτριςμοφ (ESD), αλλά υψθλά επίπεδα θλεκτροπλθξίασ μποροφν να προκαλζςουν 

επανεκκίνθςθ του προγράμματοσ, θ οποία μπορεί να διακόψει τθν παροχι ινςουλίνθσ. Ο 

ESD είναι πιο πικανόσ όταν θ ςχετικι υγραςία είναι πολφ χαμθλι   όπωσ ςτο εςωτερικό ενόσ 

κερμαινόμενου κτιρίου τον χειμϊνα όταν ζξω ζχει κρφο. Εάν υποπτευκείτε ότι θ αντλία ςασ 

δεν λειτουργεί ακολουκιςτε  τισ οδθγίεσ που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο 16: Συναγερμοί 

και Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων. 

 

3 Ρεριγραφι εξαρτθμάτων 

3.1 Εξαρτιματα ςυςτιματοσ αντλίασ 

Φορθτόσ Βοθκόσ για Διαβιτθ (PDA) 

 

 

 

Αντλία 

 

 

 

 

3.2 Ραρελκόμενα 

1 Κάνουλα ειςαγωγζασ 

 

 

 

 

 

2 Μπαταρία τθσ αντλίασ 

Επαφζσ μπαταρίασ 

κουμπί κινθτιρασ 



 

3 Φορτιςτισ τθσ μπαταρίασ τθσ αντλίασ 

 

Ρροςοχι 

Χρθςιμοποιείτε εξαρτιματα και αναλϊςιμα που καταςκευάηονται από τθν MicroTech 

Medical ι φζρουν το εμπορικό ςιμα Equil. Θ χριςθ μθ τυποποιθμζνων εξαρτθμάτων δεν 

είναι αςφαλισ.  

4 Φορτιςτισ PDA 

 

Ρροςοχι 

Ο εςωκλειόμενοσ φορτιςτισ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε πρίηεσ  AC 110V-250V 50- 60Hz. 

Σφνδεςθ με πρίηεσ εκτόσ αυτοφ του εφρουσ μπορεί να προκαλζςει ηθμιά.  

5 Καλϊδιο φόρτιςθσ PDA 

 

Σθμείωςθ 

Χρθςιμοποιείτε μόνο θλεκτρικά εξαρτιματα και παρελκόμενα  τθσ  MicroTech. Άλλα 

εξαρτιματα μπορεί να οδθγιςουν ςε προβλιματα αςφάλειασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

ανακριβοφσ παροχισ ινςουλίνθσ. Θ MicroTech δεν ευκφνεται για προβλιματα από τθ χριςθ 

εξαρτθμάτων τρίτων. 

• Επικεματικι αντλία：MTM-1  



• Φορθτόσ Βοθκόσ για Διαβιτθ (PDA): MTM-2  
• Κάνουλα  
• Μπαταρία αντλίασ  
• Φορτιςτισ τθσ μπαταρίασ τθσ αντλίασ 
• Φορτιςτισ του PDA   
• Καλϊδιο φόρτιςθσ PDA  

 

4 Σα πρϊτα βιματα 

4.1 Ρφκμιςθ του PDA   

1 Αφαίρεςθ του καλφμματοσ τθσ μπαταρίασ: κρατϊντασ ςτακερά το PDA  με το ζνα χζρι 

αναςθκϊςτε το κάλυμμα τθσ μπαταρίασ ειςάγοντασ το νφχι ςασ ςτθν ςχιςμι που φαίνεται 

ςτο ςχιμα 4 

 

2 Ειςαγωγι μιασ κάρτα μνιμθσ microSD: Ειςάγετε τθν κάρτα ςτθ κζςθ που φαίνεται ςτο 

ςχιμα 5 

 

Σθμείωςθ 

Θ κάρτα μνιμθσ microSD μπορεί να τοποκετθκεί όταν ζχει αφαιρεκεί θ μπαταρία. Θ κάρτα 

μνιμθσ microSD δεν εμπεριζχεται ςτθν ςυςκευαςία αλλά πρζπει να τθν προμθκευτείτε 

μόνοσ ςασ. Θ κάρτα μνιμθσ microSD δεν είναι απαραίτθτθ για τισ αρχικζσ λειτουργίεσ του 

ςυςτιματοσ. Πμωσ δευτερεφουςεσ λειτουργίεσ όπωσ θ μεταφορά δεδομζνων και θ 

αναπαραγωγι ιχου δεν κα λειτουργιςουν ςωςτά χωρίσ τθν κάρτα μνιμθσ. 

 



3 Τοποκζτθςθ τθσ μπαταρίασ: τοποκετιςτε τθν μπαταρία με τον προςανατολιςμό που 

φαίνεται ςτο ςχιμα 6 

 

Σθμείωςθ 

Χρθςιμοποιείτε μόνο μπαταρίεσ και φορτιςτζσ  τθσ  MicroTech Medical. Θ χριςθ 

εξαρτθμάτων τρίτων μπορεί να προκαλζςει απρόςμενθ ςυμπεριφορά και κα ακυρϊςει τθν 

εγγφθςθ ςασ. 

4 Επανατοποκζτθςθ του καλφμματοσ τθσ μπαταρίασ: επανατοποκετιςτε το κάλυμμα ςτθν 

κζςθ που φαίνεται ςτο ςχιμα 7. Το κάλυμμα πρζπει να ςτερεωκεί αςφαλϊσ ςτθν 

περίμετρο του PDA και κα ακοφςετε ζνα ιχο κακϊσ τα άγκιςτρα ενϊνονται.  

 

5 Τα χειριςτιρια ελζγχου του PDA φαίνονται ςτο ςχιμα 8: 

  



 1 Κουμπί ενεργοποίθςθσ  
Ενεργοποίθςθ: Ριζςτε και κρατιςτε πατθμζνο αυτό το κουμπί και το PDA κα αρχίςει να 
πάλλεται , κα αρχίςει τθ διαδικαςία ζναρξθσ και κα ζρκει ςτθν αρχικι οκόνθ μετά από 
περίπου 30 δευτ. 
Κλειςτι οκόνθ: όταν θ οκόνθ είναι αναμμζνθ, πιζηοντασ το κουμπί ενεργοποίθςθσ κα τθν 
ςβιςει και το PDA κα ειςζρκει ςε κατάςταςθ αναμονισ 
Σθμείωςθ 

Θ οκόνθ του PDA ςβινει επίςθσ και ειςζρχεται ςε κατάςταςθ αναμονισ μετά από ζνα 
προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα βλ. τμιμα 13.6 για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 
 
Οκόνθ ανοιχτι: Πταν είναι ςε κατάςταςθ αναμονισ θ πίεςθ του κουμπιοφ ενεργοποίθςθσ 
κα ανάψει τθν οκόνθ και κα παρουςιάςει το κλείδωμα. 
Απενεργοποίθςθ: Πταν θ οκόνθ είναι αναμμζνθ πιζςτε και κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί 
ενεργοποίθςθσ για ζνα ανοίξει ζνα παράκυρο διαλόγου και να επιβεβαιϊςετε ότι κζλετε να 
ςβιςετε τθν ςυςκευι. 
 

2 Κουμπί βοικειασ  
Εάν χρειάηεςκε βοικεια με τισ εντολζσ ι τισ λειτουργίεσ του PDA μπορείτε να πιζςτε το 
Κουμπί βοικειασ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 
 
Σθμείωςθ 

Το Κουμπί βοικειασ δουλεφει ςτισ οκόνεσ Αρχικι, Βαςικοφ ρυκμοφ, Bolus και Λςτορικοφ. 

3 Κουμπί Αρχικισ οκόνθσ  
Ριζςτε το για να επιςτρζψετε ςτθν αρχικι οκόνθ. 
 

4 Κουμπί «Επιςτροφι»  
Ριζςτε το για να επιςτρζψετε ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ ι να κλείςετε ζνα παράκυρο 
διαλόγου 
 
Σθμείωςθ 

Οριςμζνεσ λειτουργίεσ όπωσ ο wizard  Αλλαγισ δεξαμενισ δεν κα ςασ επιτρζψουν να 

επιςτρζψετε ςτθν αρχικι οκόνθ ι ςε μια προθγοφμενθ πριν τθν ολοκλιρωςθ. 

5 Κουμπί «Ράνω»  
Αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να περιθγθκείτε ςτο περιβάλλον χωρίσ να ακουμπιςετε 
τθν οκόνθ αφισ. Επιλζξτε «επάνω» για να αλλάξετε επιλογι. 
 
6 Κουμπί «Κάτω» 
Αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να περιθγθκείτε ςτο περιβάλλον χωρίσ να ακουμπιςετε 
τθν οκόνθ αφισ. Επιλζξτε «κάτω» για να αλλάξετε επιλογι. 
 

7 Κουμπί ειςαγωγισ ( enter)  



Αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να περιθγθκείτε ςτο περιβάλλον χωρίσ να ακουμπιςετε 
τθν οκόνθ αφισ. Επιλζξτε «ειςαγωγι» για να επιλζξετε μια δράςθ. 
 
Σθμείωςθ 

Το Κουμπί ειςαγωγισ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί ςε οριςμζνεσ ειδικζσ λειτουργίεσ 
όπωσ αναλφεται ςτα παρακάτω κεφάλαια. 
 
 
8 Οκόνθ 
Ζγχρωμθ Οκόνθ Αφισ 3.2 ιντςϊν  
 
9 Κφρα φόρτιςθσ/δεδομζνων 
Συνδζςτε τον φορτιςτι ςε αυτιν τθν κφρα για να γεμίςει τθν μπαταρία. Αυτι θ κφρα 
μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για τθν μεταφορά δεδομζνων προσ ζναν προςωπικό 
υπολογιςτι με τθν χριςθ του καλωδίου δεδομζνων. 
 
10 Κφρα ειςαγωγισ ταινιϊν μζτρθςθσ γλυκόηθσ 
Ειςάγοντασ μια ςωςτι ταινία μζτρθςθσ γλυκόηθσ τθσ MicroTech κα ενεργοποιιςει το μενοφ 
μζτρθςθσ γλυκόηθσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ι για τθν χριςθ του μετρθτι γλυκόηθσ 
ανατρζξατε ςτο κεφάλαιο 10. 
 
11 Υποδοχι ακουςτικϊν 3.5mm 
 
12 Εξαγωγζασ ταινιϊν μζτρθςθσ 
Για τθν εξαγωγι των ταινιϊν μζτρθςθσ. Βλ. τμιμα 10.5 
 
13 Μεγάφωνο 
 
 
4.2   Φορτίηοντασ τισ μπαταρίεσ 
 
Οι μπαταρίεσ τθσ  επικεματικισ αντλίασ και του PDA πρζπει να είναι πλιρωσ φορτιςμζνεσ 

πριν τθν χριςθ. 

Σθμείωςθ 

Χρθςιμοποιείτε μόνο μπαταρίεσ και φορτιςτζσ  τθσ  MicroTech Medical. Θ χριςθ 

εξαρτθμάτων τρίτων μπορεί να προκαλζςει απρόςμενθ ςυμπεριφορά και κα ακυρϊςει τθν 

εγγφθςθ ςασ. 

4.2.1 Ο φορτιςτισ του PDA 
1 Θ μπαταρία του PDA μπορεί να φορτιςτεί μόνο όταν είναι μζςα ςτο PDA. Το PDA μπορεί 
να είναι ανοικτό ι κλειςτό κατά τθν φόρτιςθ όμωσ κα φορτιςκεί ταχφτερα εάν είναι 
κλειςτό. 
 
2 Ειςάγετε το μικρό άκρο του καλωδίου ςτο PDA και το μεγάλο άκρο ςτον φορτιςτι όπωσ 
φαίνεται ςτο ςχιμα 9 
 



 
3 Συνδζςτε τον φορτιςτι ςε μια πρίηα.  Εάν το PDA είναι ανοικτό ι εικόνα τθσ μπαταρίασ κα 
αλλάξει ςτθν εικόνα φόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ. Εάν το PDA είναι κλειςτό κα εμφανιςκεί μία 
κινοφμενθ εικόνα φόρτιςθσ. 
 
Σθμείωςθ 

Εάν δεν λειτουργεί ο φορτιςτισ μθν προςπακιςετε να τον διορκϊςετε. Επικοινωνιςτε με 
το ζμπορο για αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ. 
 
4.2.2  Φορτιςτισ μπαταρίασ τθσ επικεματικισ αντλίασ 
1 Θ μπαταρία τθσ επικεματικισ αντλίασ τοποκετείται ςτον φορτιςτι όπωσ φαίνεται ςτο 
ςχιμα 10. Κα πρζπει να ακοφςτε ζνα κλικ που ςθμαίνει ότι τοποκετικθκε ςωςτά. 
 

 
2 Ειςάγετε το μικρό άκρο του καλωδίου ςτθν μπαταρία τθσ επικεματικισ αντλίασ όπωσ 

φαίνεται ςτο ςχιμα 11.  Το μεγάλο άκρο ειςάγετε ςτον φορτιςτι του PDA. 

 

3 Συνδζςτε τον φορτιςτι ςε μια πρίηα και κα ανάψει ζνα μπλε LED υποδεικνφοντασ ότι θ 

μπαταρία φορτίηεται. Το φωσ κα αναβοςβινει όταν ο φορτιςτισ είναι ελαττωματικόσ. 

4 Πταν θ μπαταρία φορτιςτεί πλιρωσ το μπλε LED κα ςβιςει και κα μπορείτε να 

αποςυνδζςετε το καλϊδιο, το φορτιςτι τθσ μπαταρίασ και τον φορτιςτι του PDA. 

5 Αφαιρζςτε τθν μπαταρία αντλίασ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 12: αναςθκϊνοντάσ τθν από 

τθ  κζςθ τθσ. 

Σθμείωςθ 



Εάν θ μπαταρία είναι πλιρωσ φορτιςμζνθ μθν τθν αφινετε μζςα ςτον φορτιςτι ενϊ δεν 

είναι ςυνδεδεμζνοσ ςε πρίηα. Αυτό ςιγά ςιγά μπορεί να τθν αδειάςει. 

 

Σθμείωςθ 

Μια  πλιρωσ φορτιςμζνθ μπαταρία πρζπει να τθν αποκθκεφετε ςωςτά ςε μια μονωμζνθ 

ςυςκευαςία. Θ αποκικευςθ τθσ κοντά ςε μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλζςει 

βραχυκφκλωμα, που κα οδθγιςει ςτθν μείωςθ τθσ χωρθτικότθτασ ι και ςε φκορά.  

Ρροςοχι 

Μθν αγγίξετε τα μεταλλικά ςτοιχεία του φορτιςτι ενϊ είναι ςυνδεδεμζνοσ ςτθν πρίηα γιατί 

υπάρχει κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ. 

 

4.3 Οδθγόσ ρυκμίςεων 

Ενεργοποιιςτε το PDA πιζηοντασ το κουμπί ενεργοποίθςθσ. Τθν πρϊτθ φορά που κα το 

ανάψετε κα δείτε ζνα οδθγό ρυκμίςεων, ο οποίοσ κα ςασ κακοδθγιςει για τισ βαςικζσ 

επιλογζσ ρυκμίςεων. 

Σθμείωςθ 

Πταν βρίςκεςτε ςτον οδθγό ρυκμίςεων το κουμπί αρχικισ οκόνθσ και το κουμπί 

επιςτροφισ δεν κα λειτουργοφν μζχρι να ολοκλθρϊςετε τθν ρφκμιςθ. 

1 φκμιςθ θμερομθνίασ και ϊρασ 

Αφοφ μπείτε ςτον οδθγό ρυκμίςεων κα εμφανιςκεί θ οκόνθ ρφκμιςθσ τθσ θμερομθνίασ και 

ϊρασ που φαίνεται ςτο ςχιμα 13. 



α) επιλζξτε  τθν ρφκμιςθ τθσ θμερομθνίασ για να ανοίξετε ζνα παράκυρο διαλόγου (ςχιμα 

14) για να κζςετε τθν ςωςτι θμερομθνία.  Χρθςιμοποιιςτε τα κουμπιά «+» και    «-» για να 

επιλζξτε τθν θμερομθνία, επιλζξτε ΟΚ για να τθν αποκθκεφςετε και ζξοδο ι ακφρωςθ για 

να βγείτε χωρίσ αποκικευςθ. 

 

β)  επιλζξτε  τθν ρφκμιςθ τθσ ϊρασ για να ανοίξετε ζνα παράκυρο διαλόγου (ςχιμα 15) για 

να κζςετε τθν ςωςτι θμερομθνία.  Χρθςιμοποιιςτε τα κουμπιά «+» και  «-» για να επιλζξτε 

τθν θμερομθνία, επιλζξτε ΟΚ για αποκικευςθ και ζξοδο ι ακφρωςθ για να βγείτε χωρίσ 

αποκικευςθ. 

 

Σθμείωςθ 

Εάν επιλζξετε τθν μορφι των 12 ωρϊν κα εμφανιςκοφν τα π.μ. και μ.μ. 

 

γ) Εάν επιλζξετε τθν μορφι των 24 ωρϊν θ ϊρα και τα δεδομζνα του ιςτορικοφ κα 

εμφανίηονται ςε μορφι 24 ωρϊν. Αποεπιλζξτε τθν μορφι για  τθν χριςθ τθσ μορφισ των 12 

ωρϊν . 

2 υκμίςεισ βαςικοφ ρυκμοφ βάςθσ 

Θ δεφτερθ οκόνθ του οδθγοφ ρυκμίςεων δείχνει τισ ρυκμίςεισ του βαςικοφ ρυκμοφ βάςθσ 

(ςχιμα 17) 



 

Σθμείωςθ 

Για πιο λεπτομερειακι περιγραφι των βαςικϊν ρυκμϊν βλ. τμιμα 5.1 

α) επιλζξτε  τθν ρφκμιςθ του Μζγιςτου Βαςικοφ υκμοφ για να ανοίξετε ζνα παράκυρο 

διαλόγου (ςχιμα 18) για να ειςάγετε τον μζγιςτο βαςικό ρυκμό. Χρθςιμοποιιςτε τα 

κουμπιά «+» και  «-» για να επιλζξτε τον κατάλλθλο μζγιςτο ρυκμό. Επιλζξτε ΟΚ για 

αποκικευςθ και ζξοδο ι ακφρωςθ για να βγείτε χωρίσ αποκικευςθ. 

 

Σθμείωςθ 

Αυτό το χαρακτθριςτικό χρθςιμοποιείται για να περιορίςει τθν μζγιςτθ ποςότθτα βαςικισ 

παράδοςθσ, θ οποία μπορεί να χορθγθκεί κατά λάκοσ ι λόγω δυςλειτουργίασ. 

β) επιλζξτε  τθν ρφκμιςθ τθσ Βάςθσ του Βαςικοφ υκμοφ για να ανοίξετε ζνα παράκυρο 

διαλόγου (ςχιμα 19) για να ειςάγετε τον μζγιςτο βαςικό ρυκμό. Χρθςιμοποιιςτε τα 

κουμπιά «+» και  «-» για να επιλζξτε τθν κατάλλθλθ τιμι. Επιλζξτε ΟΚ για αποκικευςθ και 

ζξοδο ι ακφρωςθ για να βγείτε χωρίσ αποκικευςθ. 

 



Σθμείωςθ 

Αυτι θ τιμι αποτελεί τον πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενο βαςικό ρυκμό και όλοι οι άλλοι 

ρυκμοί κα υπολογίηονται με βάςθ αυτόν τον βαςικό ρυκμό. 

γ) επιλζξτε  τθν ρφκμιςθ του Ρροςωρινοφ Βαςικοφ υκμοφ για να ανοίξετε ζνα παράκυρο 
διαλόγου (ςχιμα 20) που κα ςασ δϊςει επιλογζσ.  
Off: ο Ρροςωρινόσ Βαςικόσ υκμόσ είναι απενεργοποιθμζνοσ. Τα χειριςτιρια του 
Ρροςωρινοφ Βαςικοφ υκμοφ κα φαίνονται γκρίηα 
U/hr: ο Ρροςωρινόσ Βαςικόσ υκμόσ κα εμφανίηεται ςε μονάδεσ ινςουλίνθσ που κα 
χορθγοφνται ανά ϊρα 
% : ο Ρροςωρινόσ Βαςικόσ υκμόσ κα εμφανίηεται ςε ςχζςθ με τον τρζχοντα βαςικό ρυκμό 
 

 
 
Αφοφ ολοκλθρϊςετε τισ ρυκμίςεισ του βαςικοφ ρυκμοφ, επιλζξτε «Επόμενο (Next)» για να 
ειςζλκετε ςτθν τρίτθ οκόνθ του οδθγοφ ι «Ρροθγοφμενο» για να πάτε ςτθν προθγοφμενθ 
οκόνθ. 
 
3 Βαςικζσ ρυκμίςεισ Bolus 

Θ τρίτθ οκόνθ του οδθγοφ δείχνει τισ Βαςικζσ ρυκμίςεισ Bolus (ςχιμα 21). 
 

 
Σθμείωςθ 

Για πιο λεπτομερειακι περιγραφι των Bolus βλ. τμιμα 6.1 

α) Θ ρφκμιςθ αφξθςθσ Bolus (ςχιμα 22) ςασ επιτρζπει να ρυκμίςετε το διάςτθμα ανάμεςα 

ςτθν αφξθςθ ι μείωςθ των ποςοτιτων Bolus 

 



β) Θ ρφκμιςθ του μζγιςτου Bolus ςασ επιτρζπει να κζςετε ζνα ανϊτερο όριο ςτθν ποςότθτα 

τθσ ινςουλίνθσ που κα χορθγείται με ζνα Bolus  (ςχιμα 23). Χρθςιμοποιιςτε τα κουμπιά 

«+» και  «-» για να επιλζξτε τθν τιμι. Επιλζξτε ΟΚ για αποκικευςθ και ζξοδο ι ακφρωςθ για 

να βγείτε χωρίσ αποκικευςθ. 

 
Σθμείωςθ 

Αυτό το χαρακτθριςτικό χρθςιμοποιείται για να περιορίςει τθν μζγιςτθ ποςότθτα 

χοριγθςθσ Bolus, θ οποία μπορεί να χορθγθκεί κατά λάκοσ ι λόγω δυςλειτουργίασ. 

γ) επιλζξτε  τθν ρφκμιςθ του Εκτεταμζνου Bolus  για να ανοίξετε ζνα παράκυρο διαλόγου 
(ςχιμα 24) που κα ςασ δϊςει επιλογζσ.  
Off: το Εκτεταμζνο Bolus είναι απενεργοποιθμζνο. Τα χειριςτιρια του Εκτεταμζνου Bolus  
κα φαίνονται γκρίηα 
U: θ ποςότθτα κα εμφανίηεται ςε μονάδεσ ινςουλίνθσ  
% : θ ποςότθτα κα εμφανίηεται ωσ ζνα ποςοςτό του ςυνολικοφ Bolus   
 

 
 
Αφοφ ολοκλθρϊςετε τισ βαςικζσ ρυκμίςεισ Bolus , επιλζξτε «Επόμενο (Next)» για να 
ειςζλκετε ςτθν τζταρτθ οκόνθ του οδθγοφ ι «Ρροθγοφμενο» για να πάτε ςτθν 
προθγοφμενθ οκόνθ. 
 
4  Ρροθγμζνεσ ρυκμίςεισ Bolus 
Θ τζταρτθ οκόνθ του οδθγοφ δείχνει τισ Ρροθγμζνεσ ρυκμίςεισ Bolus (ςχιμα 25). 

 



 
α) θ λειτουργία γριγορου Bolus επιτρζπει ςτον χριςτθ να χορθγιςει ζνα Bolus με ζνα μόνο 
κουμπί. Αυτι θ λειτουργία είναι απενεργοποιθμζνθ από προεπιλογι. Βλ. τμιμα 6.7 για 
περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 
β) ο υπολογιςτισ Bolus μπορεί  να βοθκιςει τον χριςτθ να αποφαςίςει ςχετικά με το 
μζγεκοσ του Bolus λαμβάνοντασ υπόψθ τα επίπεδα γλυκόηθσ και άλλεσ παραμζτρουσ. Αυτι 
θ λειτουργία είναι απενεργοποιθμζνθ από προεπιλογι. Βλ. τμιμα 11.3 για περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ. 
 
Σθμείωςθ 

Αυτζσ οι 2 λειτουργίεσ είναι ςχετικά προθγμζνεσ και θ MicroTech  ςυνιςτά κατάλλθλθ 
εκπαίδευςθ και πρακτικι πριν τθν χριςθ αυτϊν των λειτουργιϊν 
 
Αφοφ ολοκλθρϊςετε τισ Ρροθγμζνεσ ρυκμίςεισ Bolus, επιλζξτε «Επόμενο (Next)» για να 
ειςζλκετε ςτθν πζμπτθ οκόνθ του οδθγοφ ι «Ρροθγοφμενο» για να πάτε ςτθν 
προθγοφμενθ οκόνθ. 
 
5 Επιλογζσ ειδοποίθςθσ 
 Θ πζμπτθ οκόνθ του οδθγοφ δείχνει τισ Επιλογζσ ειδοποίθςθσ (ςχιμα 26).  Εάν επιλζξετε 
τθν ρφκμιςθ για ειδοποίθςθ χαμθλισ ςτάκμθσ τθσ δεξαμενισ κα ανοίξετε ζνα παράκυρο 
διαλόγου που κα ςασ επιτρζψει να επιλζξετε πότε θ ςυςκευι κα ςασ ειδοποιιςει όταν θ 
ςτάκμθ τθσ ινςουλίνθσ μζςα ςτθ δεξαμενι κα είναι χαμθλι ϊςτε να τοποκετιςετε μια 
καινοφργια δεξαμενι. Χρθςιμοποιιςτε τα κουμπιά «+» και  «-» για να επιλζξτε τθν 
κατάλλθλθ τιμι. 

 
 
Αφοφ ολοκλθρϊςετε τον οδθγό ρυκμίςεων επιλζξτε «Τζλοσ (Finish)» για να 
οριςτικοποιιςετε τισ ρυκμίςεισ ςασ και να επιςτρζψετε ςτθν αρχικι οκόνθ. Για να 
ςυνεχίςετε να διαμορφϊνετε τισ ρυκμίςεισ ςασ ςτισ προθγοφμενεσ οκόνεσ επιλζξτε 
«Ρροθγοφμενο». 
 
Σθμείωςθ 

Αφοφ ολοκλθρϊςετε τον οδθγό ρυκμίςεων μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε όλεσ τισ βαςικζσ 
λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ αντλίασ. Καλφτερα όμωσ να διαβάςετε και τα πρόςκετα 
τμιματα αυτοφ  του οδθγοφ κακϊσ περιγράφουν τα χαρακτθριςτικά με περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ. 



 
Σθμείωςθ 

Αφοφ ολοκλθρϊςετε τον οδθγό ρυκμίςεων για πρϊτθ φορά μπορείτε να ξαναεπιςτρζψετε 
ς’αυτόν μζςω τθσ αρχικισ οκόνθσ και επιλζγοντασ υκμίςεισ και κατόπιν Οδθγόσ 
υκμίςεων. 
 
4.4 Αρχικι Οκόνθ 
Θ Αρχικι Οκόνθ φαίνεται ςτο ςχιμα 27. Χωρίηεται ςε τρείσ βαςικοφσ τομείσ: ςτθν Γραμμι 
Κατάςταςθσ, ςτθν Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Ρλθροφοριϊν και ςτα Κουμπιά Λειτουργίασ. 
 
Γραμμι κατάςταςθσ                      Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Ρλθροφοριϊν 
 

 
 
               Κουμπιά Λειτουργίασ 
 
Γραμμι Κατάςταςθσ: θ Γραμμι Κατάςταςθσ περιζχει εικόνεσ που περιγράφουν τθν 

κατάςταςθ τθσ αντλίασ και του PDA. Οι εικόνεσ που φαίνονται ςτα αριςτερά γενικά 

ςχετίηονται με τθν αντλία (μπλε) και οι εικόνεσ που φαίνονται ςτα δεξιά  γενικά ςχετίηονται 

με το PDA (πράςινο).  Κάκε εικόνα τθσ Γραμμισ Κατάςταςθσ περιγράφεται παρακάτω: 

Πνομα χριςτθ: εμφανίηει το όνομα χριςτθ 

Σειριακόσ αρικμόσ αντλίασ ινςουλίνθσ: εμφανίηει τον Σειριακό αρικμό τθσ αντλίασ που είναι 

ςυνδεδεμζνθ 

Εικονίδιο ειδοποίθςθσ : εάν υπάρξει ειδοποίθςθ αυτό το εικονίδιο κα εμφανιςκεί ςτθν 

γραμμι κατάςταςθσ 

Υπόλοιπο ινςουλίνθσ: δείχνει πόςθ ινςουλίνθ υπάρχει με διαφορετικοφσ βακμοφσ, εάν θ 

αςφρματθ ςφνδεςθ με το PDA είναι κακι τότε δείχνει ? 

Επίπεδο μπαταρίασ τθσ αντλίασ: δείχνει τθν κατάςταςθ τθσ μπαταρίασ ςε διαφορετικοφσ 

βακμοφσ , εάν θ αςφρματθ ςφνδεςθ με το PDA είναι κακι τότε δείχνει ? 



Κατάςταςθ αςφρματθσ ςφνδεςθσ:  δείχνει τθν ζνταςθ τθσ αςφρματθσ ςφνδεςθσ μεταξφ 

αντλίασ και PDA. Δείχνει ! όταν θ ςφνδεςθ ζχει διακοπεί εντελϊσ 

Υπενκφμιςθ μζτρθςθσ γλυκόηθσ: αυτό το εικονίδιο εμφανίηεται ςτθν γραμμι κατάςταςθσ 

εφόςον ζχει προγραμματιςκεί μια Υπενκφμιςθ μζτρθςθσ γλυκόηθσ 

Επίπεδο μπαταρίασ PDA: δείχνει τθν κατάςταςθ τθσ μπαταρίασ ςε διαφορετικοφσ βακμοφσ , 

εάν θ μπαταρία φορτίηει δείχνει  

Ριζςτε το κουμπί ςτο μζςον τθσ γραμμισ κατάςταςθσ και κα μεγαλϊςει όπωσ ςτο ςχιμα 28 

 

Σθμείωςθ 

Εάν ζχουν προγραμματιςκεί περιςςότερεσ από μια υπενκυμίςεισ τότε μόνο θ επόμενθ 

φαίνεται ςτθ μεγαλωμζνθ γραμμι κατάςταςθσ, Εάν δεν ζχει προγραμματιςκεί καμία τότε 

δεν δείχνει τίποτα. 

Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Ρλθροφοριϊν: Συνικωσ θ Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Ρλθροφοριϊν εμφανίηει 

τισ 3 ςπουδαιότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςι ςασ: τθν τελευταία μζτρθςθ 

γλυκόηθσ, το τελευταίο Bolus που χορθγικθκε και τον τρζχοντα βαςικό ρυκμό. Κατά τθ 

διάρκεια ειδικϊν λειτουργιϊν ( παροχι Bolus, προςωρινοί βαςικοί ρυκμοί και κατάςταςθ 

διακοπισ) θ Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Ρλθροφοριϊν κα δείχνει τθν κατάςταςθ αυτϊν των 

λειτουργιϊν μζχρι να ολοκλθρωκοφν. 

Κουμπιά Λειτουργίασ:  

1 Bolus: πιζηοντασ αυτό το κουμπί μεταφζρεςτε ςτθν οκόνθ Bolus όπου μπορείτε να 

χορθγιςετε κανονικό ι εκτεταμζνο Bolus 

2 Βαςικό: πιζηοντασ αυτό το κουμπί μεταφζρεςτε ςτθν οκόνθ Βαςικοφ όπου μπορείτε να 

διαμορφϊςετε τα βαςικά ςασ προγράμματα ι να αρχίςετε ζναν προςωρινό βαςικό ρυκμό 



3 Ενζργειεσ: πιζηοντασ αυτό το κουμπί μεταφζρεςτε ςτθν οκόνθ Ενεργειϊν όπου μπορείτε 

να ξεκινιςετε μια καινοφργια δεξαμενι, μια καινοφργια αντλία, να ειςάγετε χειροκίνθτα τα 

επίπεδα γλυκόηθσ ςασ, να ζχετε πρόςβαςθ ςτθ βιβλιοκικθ τροφϊν ι ςτθν αναπαραγωγι 

ιχου. 

4 Λςτορικό: ςασ πάει ςτο ιςτορικό τθσ κεραπείασ και ςτουσ μζςουσ όρουσ 

5 υκμίςεισ: ςασ πάει ςτο μενοφ υκμίςεων 

6 Διακοπι/επανεκκίνθςθ: πιζηοντασ αυτό το κουμπί ςασ επιτρζπει άμεςα να διακόπτετε ι 

να επαναλαμβάνετε τθν παροχι ινςουλίνθσ 

Σθμείωςθ  

Για πιο λεπτομερειακι περιγραφι ανατρζξατε ςτα επόμενα κεφάλαια αυτοφ  του 

εγχειριδίου που  επεξθγοφν τισ λειτουργίεσ αναλυτικά. 

4.5 Κλείδωμα οκόνθσ 

Εάν πατιςετε το κουμπί ενεργοποίθςθσ για να ςβιςετε  τθν οκόνθ ι θ οκόνθ ςβιςει 

αυτόματα μετά από μια περίοδο αχρθςίασ, θ οκόνθ μπορεί να ανάψει ξανά με τθν πίεςθ 

του κουμπιοφ ενεργοποίθςθσ. Το PDA κα βρεκεί ςε κλείδωμα οκόνθσ όπωσ φαίνεται ςτο 

ςχιμα 29. 

Θμερομθνία και ϊρα      Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Ρλθροφοριϊν 

 

Ρεριοχι ξεκλειδϊματοσ 

Θ οκόνθ κλειδϊματοσ χωρίηεται ςε 3 βαςικοφσ τομείσ: Θμερομθνία και ϊρα, Ρεριοχι 

Εμφάνιςθσ Ρλθροφοριϊν και  Ρεριοχι ξεκλειδϊματοσ 



Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Θμερομθνίασ και ϊρασ 

Εμφανίηει τθν τρζχουςα ϊρα, θμζρα, θμερομθνία και ζτοσ 

Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Ρλθροφοριϊν 

Δείχνει το τελευταίο επίπεδο γλυκόηθσ, το τελευταίο Bolus που χορθγικθκε και τον 

τρζχοντα  βαςικό ρυκμό ι τθν κατάςταςθ μίασ ειδικισ λειτουργίασ 

Σθμείωςθ 

Τα περιεχόμενα τθσ Ρεριοχισ Εμφάνιςθσ Ρλθροφοριϊν ςτθν Αρχικι οκόνθ είναι 

πανομοιότυπα. 

Ρεριοχι ξεκλειδϊματοσ 

Ξεκλειδϊςτε τθν ςυςκευι ςφροντασ από δεξιά προσ τα αριςτερά ςε αυτι τθν περιοχι  

Σθμείωςθ 

Μπορείτε επίςθσ να ξεκλειδϊςετε το PDA πιζηοντασ ταυτόχρονα τα κουμπιά Κάτω και 

Ειςαγωγι. 

5 Ρφκμιςθ Βαςικοφ Ρυκμοφ 

5.1 Κατανοϊντασ τον βαςικό ρυκμό 

Θ βαςικι ινςουλίνθ είναι ο τρόποσ τθσ αντλίασ να προςομοιϊςει τθν ζκκριςθ 

προγευματικισ ινςουλίνθσ. Ακόμα και ζνα μθ διαβθτικό άτομο εάν νθςτζψει όλθ τθν θμζρα 

κα εκκρίνει μια μικρι ποςότθτα ινςουλίνθσ. Θ βαςικι ινςουλίνθ τθσ αντλίασ χρθςιμοποιείτε 

για τθν προςομοίωςθ των μικροεκκρίςεων ινςουλίνθσ. 

5.2 Βαςικόσ Ρυκμόσ Βάςθσ 

Ιδθ ζχουμε κζςει τον Βαςικό υκμό Βάςθσ από τον Οδθγό υκμίςεων. Ο Βαςικόσ υκμόσ 

Βάςθσ είναι ο προεπιλεγμζνοσ βαςικόσ ρυκμόσ για τα βαςικά ςασ προγράμματα. Στα 

επόμενα τμιματα κα μάκετε να επεξεργάηεςκε  ζνα βαςικό πρόγραμμα  αλλάηοντασ τον 

Βαςικό υκμό Βάςθσ ςε διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ. 

 5.3 Επεξεργαςία Βαςικϊν Προγραμμάτων (Λίςτα) 

Στθν Αρχικι Οκόνθ πιζςτε το κουμπί βαςικισ λειτουργίασ για να ειςζλκετε ςτθν βαςικι 

οκόνθ που φαίνεται ςτο ςχιμα 30. Κα δείτε 3 καρτζλεσ βαςικϊν προγραμμάτων, μια λίςτα 

βαςικϊν χρονικϊν περιόδων και Κουμπιά για ενζργειεσ βαςικϊν προγραμμάτων. 

 

 

 



 

 

 

                          Λίςτα βαςικϊν χρονικϊν περιόδων 

Καρτζλεσ βαςικϊν προγραμμάτων  

 

Κουμπιά για ενζργειεσ βαςικϊν προγραμμάτων 

Σθμείωςθ 

Πταν το PDA βρίςκεται ςε προςανατολιςμό πορτραίτου εμφανίηεται θ λίςτα ςτθν οκόνθ. 

Εάν το PDA γυρίςει ςε προςανατολιςμό περιοχισ εμφανίηεται το διάγραμμα ςτθν οκόνθ. 

Πμωσ εάν επεξεργάηεςκε μια περίοδο δεν κα αλλάξει θ οκόνθ ακόμα και εάν τθν γυρίηεται 

μζχρι να ολοκλθρωκεί θ επεξεργαςία . Πταν χρθςιμοποιείτε τθν οκόνθ Βαςικοφ για πρϊτθ 

φορά κανζνα πρόγραμμα δεν είναι ενεργό. Εάν επιλζξετε να ενεργοποιιςετε ζνα από τα 3 

βαςικά προγράμματα ο προθγοφμενοσ βαςικόσ ρυκμόσ κα διακοπεί αυτόματα.  

1 υκμίςεισ περιιγθςθσ 

Μπορείτε να δείτε τισ ρυκμίςεισ βαςικϊν προγραμμάτων μζςω ανακεϊρθςθσ τθσ Λίςτασ 

βαςικϊν χρονικϊν περιόδων. Σφρετε επάνω και κάτω ςε αυτι τθν περιοχι για  να 

μετακινθκείτε και να δείτε κρυμμζνεσ καταγραφζσ τθσ λίςτασ. 

2 Ανακεϊρθςθ Βαςικϊν Ρρογραμμάτων 

Το PDA παρζχει τθν δυνατότθτα να τρζξει ζνα από τα 3 βαςικά προγράμματα. Μπορείτε να 

ανακεωριςετε διάφορα βαςικά προγράμματα επιλζγοντασ μια από τισ καρτζλλεσ βαςικϊν 

προγραμμάτων. 

3 Γριγορθ διαμόρφωςθ βαςικοφ προγράμματοσ 



Θ αντλία παρζχει τθν επιλογι μιασ γριγορθσ διαμόρφωςθσ βαςικοφ προγράμματοσ. 

Ειςάγοντασ τθν ςυνολικι θμεριςια βαςικι ινςουλίνθ και επιλζγοντασ χρονικι περίοδο 6 ι 

24 ωρϊν το PDA μπορεί αυτόματα να δθμιουργιςει ζνα βαςικό πρόγραμμα για εςάσ. 

Επιλζξτε τθν κατάλλθλθ καρτζλα βαςικοφ προγράμματοσ και επιλζξτε Αλλαγι υκμίςεων 

για να επεξεργαςκείτε το πρόγραμμα (ςχιμα 31). Επιλζξτε τθν άνω ςειρά και ζνα 

παράκυρο κα εμφανιςκεί για να ειςάγετε τθν ςυνολικι βαςικι ποςότθτα και ποια χρονικι 

περίοδο προτιμάτε (6 ι 24 ωρϊν). Αφοφ ειςάγετε αυτζσ τισ ρυκμίςεισ το ςφςτθμα 

αυτόματα κα ανακζςει Βαςικζσ Χρονικζσ περιόδουσ ςτο Βαςικό πρόγραμμα. Τϊρα μπορείτε 

να επεξεργαςκείτε περαιτζρω τισ Χρονικζσ περιόδουσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςασ. 

Σθμείωςθ 

Θ Γριγορθ διαμόρφωςθ βαςικοφ προγράμματοσ αποτελεί μόνο μια εκτίμθςθ των 

θμεριςιων βαςικϊν αναγκϊν  ςασ. Συμβουλευτείτε τον ιατρό ςασ για πιο εξειδικευμζνεσ 

δοςολογίεσ. 

 

4 Επεξεργαςία βαςικϊν Ρρογραμμάτων 

α) πρόςκεςθ νζου βαςικοφ ρυκμοφ: ο βαςικόσ ρυκμόσ είχε τεκεί με τον Οδθγό υκμίςεων 

και ζτςι από προεπιλογι και οι 24 ϊρεσ του βαςικοφ προγράμματοσ ζχουν ρυκμιςκεί ςε 

αυτόν τον ρυκμό παροχισ. Για να προςκζςετε μια νζα βαςικι χρονικι περίοδο πιζςτε το 

κουμπί Αλλαγι υκμίςεων για να ειςζλκετε ςτθν οκόνθ επεξεργαςίασ όπωσ φαίνεται ςτο 

ςχιμα 32.  



 

Ριζςτε το κουμπί  για να προςκζςετε μια νζα βαςικι χρονικι περίοδο (ςχιμα 33). Αφοφ 

ολοκλθρϊςετε τθν επεξεργαςία (ςχιμα 34) ο χρόνοσ βαςικοφ ρυκμοφ κα διαιρεκεί 

αυτόματα ςε πολλαπλζσ χρονικζσ περιόδουσ. 

 

 

β) Επεξεργαςία βαςικισ χρονικισ περιόδου: μπορείτε να επεξεργαςκείτε μία καταχϊρθςθ 

βαςικισ χρονικισ περιόδου πιζηοντασ το εικονίδιο ..  

γ) Διαγραφι βαςικισ χρονικισ περιόδου: μπορείτε να διαγράψετε μία καταχϊρθςθ βαςικισ 

χρονικισ περιόδου πιζηοντασ το εικονίδιο .. Θ χρονικι περίοδοσ κα επιςτρζψει ςτον Βαςικό 

υκμό Βάςθσ. 



Σθμείωςθ 

Αφοφ διαγραφεί μια βαςικι χρονικι περίοδοσ το PDA να ςυγχωνεφςει γειτονικζσ χρονικζσ 

περιόδουσ εάν ο βαςικόσ ρυκμόσ είναι ο ίδιοσ. 

5 Αλλάηοντασ ονομαςία βαςικοφ προγράμματοσ 

 Ριζςτε το κουμπί Αλλαγισ ονομαςίασ βαςικοφ προγράμματοσ για να ανοίξει το παράκυρο 

διαλόγου αλλαγισ ονομαςίασ (ςχιμα 35). Βάλτε το επικυμθτό όνομα. 

 

6 Αποκικευςθ ρυκμίςεων 

Αφοφ ζχετε ολοκλθρϊςει τθν επεξεργαςία του βαςικοφ προγράμματοσ πιζςτε αποκικευςθ 

ρυκμίςεων για αποκικευςθ και ζξοδο από τθν οκόνθ επεξεργαςίασ. 

Σθμείωςθ 

Εάν επεξεργαςκικατε ζνα βαςικό πρόγραμμα που εκτελείται αυτι τθ ςτιγμι από τθν 

αντλία κα ανοίξει ζνα παράκυρο διαλόγου για να ςασ ρωτιςει εάν κζλετε να ςτείλετε το 

επικαιροποιθμζνο πρόγραμμα ςτθν αντλία. Επιλζξτε ΟΚ για ενθμζρωςθ και αποκικευςθ ι 

Ακφρωςθ για επιςτροφι ςτθν οκόνθ επεξεργαςίασ. 

Σθμείωςθ 

Εάν πιζςετε το κουμπί Επιςτροφι ενϊ βριςκόςαςτε ςτθν οκόνθ επεξεργαςίασ κα ανοίξει 

ζνα παράκυρο διαλόγου για να επιβεβαιϊςει ότι κζλετε να εξζλκετε. Επιλζξτε ΟΚ για να 

ςβιςετε τισ αλλαγζσ ςασ. Επιλζξτε Ακφρωςθ για να ςυνεχίςετε τθν επεξεργαςία. 

5.4 Επεξεργαςία Βαςικϊν Προγραμμάτων (Διάγραμμα) 

Στθν Αρχικι Οκόνθ πιζςτε το κουμπί βαςικισ λειτουργίασ για να ειςζλκετε ςτθν βαςικι 

οκόνθ μετά επιλζξτε τθν ςωςτι καρτζλα βαςικοφ προγράμματοσ και μετά γυρίςτε το PDA 

ςε προςανατολιςμό περιοχισ . Αυτό κα ενεργοποιιςει τθν εμφάνιςθ διαγράμματοσ για το 

βαςικό πρόγραμμα όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 36. 

Σθμείωςθ 

Ρριν τθν επεξεργαςία ςε εμφάνιςθ διαγράμματοσ εξετάςτε τισ λειτουργίεσ τθσ εμφάνιςθσ 

λίςτασ για να κατανοιςετε καλφτερα τισ λειτουργίεσ τθσ εμφάνιςθσ διαγράμματοσ.  



 

1 Ανακεϊρθςθ Βαςικϊν Ρρογραμμάτων 

Ο κάκετοσ άξονασ του διαγράμματοσ αντιπροςωπεφει τον βαςικό ρυκμό ενϊ ο οριηόντιοσ 

αντιπροςωπεφει τον χρόνο που δείχνει τισ 24 ϊρεσ τθσ θμζρασ. 

2 Ρρόςκεςθ βαςικισ χρονικισ περιόδου 

Α) ςτθν εμφάνιςθ διαγράμματοσ πιζςτε και κρατιςτε ςε οποιοδιποτε ςθμείο του 

διαγράμματοσ για να ειςζλκετε ςε λειτουργίασ επεξεργαςίασ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 37. 

Θ τονιςμζνθ περιοχι είναι θ περίοδοσ που κα τθν επεξεργαςκείτε. 

 

Β) Ριζηοντασ τα κουμπιά ←→ ι τθν οκόνθ αφισ μπορείτε να επιλζξετε μια διαφορετικι 

χρονικι περίοδο. Ριζςτε  για να εξζλκει το παράκυρο φκμιςθσ Βαςικοφ ρυκμοφ όπωσ 

φαίνεται ςτο ςχιμα 34. 

Γ) όταν τελειϊςετε πιζςτε   για αποκικευςθ και μετά   για ζξοδο από τθ λειτουργία 

επεξεργαςίασ. 

Σθμείωςθ 

Δεν μπορείτε να εναλλάςςετε βαςικά προγράμματα ενϊ βρίςκεςτε ςτθ λειτουργία 

εμφάνιςθσ διαγράμματοσ. Ρρζπει να επιςτρζψετε ςτθν εμφάνιςθ λίςτασ για να αλλάξετε 

πρόγραμμα. 



Σθμείωςθ 

Εάν επεξεργαςκικατε ζνα βαςικό πρόγραμμα που εκτελείται αυτι τθ ςτιγμι από τθν 

αντλία κα ανοίξει ζνα παράκυρο διαλόγου για να ςασ ρωτιςει εάν κζλετε να ςτείλετε το 

επικαιροποιθμζνο πρόγραμμα ςτθν αντλία. Επιλζξτε ΟΚ για ενθμζρωςθ και αποκικευςθ ι 

Ακφρωςθ για επιςτροφι ςτθν οκόνθ επεξεργαςίασ. 

5.5 Ενεργοποίθςθ ενόσ Βαςικοφ Προγράμματοσ 

Στθν Αρχικι Οκόνθ πιζςτε το κουμπί Βαςικϊν Λειτουργιϊν για να ειςζλκετε ςτθν Βαςικι 

οκόνθ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 31. Επιλζξτε το ςωςτό βαςικό πρόγραμμα μζςω τθσ 

ςωςτισ καρτζλασ. Ριζςτε το κουμπί «Ενεργοποίθςθ <ονομαςία προγράμματοσ >» και 

επιβεβαιϊςτε ςτο παράκυρο διαλόγου. 

Σθμείωςθ 

Αφοφ ολοκλθρϊςετε τον Οδθγό υκμίςεων για πρϊτθ φορά κα πρζπει να ξεκινιςετε τθ 

βαςικι χοριγθςθ ενεργοποιϊντασ ζνα βαςικό πρόγραμμα. Αργότερα θ ενεργοποίθςθ ενόσ 

βαςικοφ προγράμματοσ κα  υπεριςχφει κάκε προγράμματοσ που εκτελοφνταν 

προθγουμζνωσ. 

Σθμείωςθ 

Πταν ζνα βαςικό πρόγραμμα εκτελείται το κουμπί Ενεργοποίθςθ προγράμματοσ μζςα ςτθν 

καρτζλα του κα αλλάξει ςε Ρροςωρινό Βαςικό υκμό (βλ. κεφάλαιο 5.6) 

5.6 Προςωρινόσ Βαςικόσ Ρυκμόσ 

Φυςιολογικά ο βαςικόσ ρυκμόσ δεν απαιτεί ςυχνζσ αλλαγζσ αλλά ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ςυνκικεσ μπορεί να κζλετε να χορθγιςετε προςωρινά ζνα διαφορετικό βαςικό ρυκμό για 

να αποφφγετε υπερ- ι υπογλυκαιμία. 

1 Κα πρζπει να ςκεφτείτε τθν αφξθςθ του βαςικοφ ςασ ρυκμοφ εφόςον θ ςωματικι 

δραςτθριότθτα μειϊνεται ςε μθ εργάςιμεσ θμζρεσ, εάν τρϊτε τροφζσ υψθλζσ ςε πρωτεΐνεσ 

και λιπαρά, εάν βιϊνετε τισ μθνιαίεσ γυναικείεσ ορμονικζσ διαταραχζσ εάν λαμβάνετε 

αγωγι ι ζχετε μεταγευματικι υπεργλυκαιμία. 

2 Κα πρζπει να ςκεφτείτε τθν μείωςθ του βαςικοφ ςασ ρυκμοφ : κατά τθ διάρκεια εντατικισ 

άςκθςθσ, ςε περιόδουσ απότομθσ απϊλειασ βάρουσ, όταν βρίςκεςτε ςε αςυνικιςτεσ 

ςυνκικεσ (όπωσ λουτρά, ςάουνα κλπ) ι όταν πίνετε αλκοόλ. 

Σθμείωςθ 

Θ φυςικι κατάςταςθ του κακζνα είναι διαφορετικι. Ορίςτε τον προςωρινό βαςικό ςασ 

ρυκμό προςεκτικά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ιατροφ ςασ. 

Από τθν Αρχικι οκόνθ πιζςτε το κουμπί βαςικϊν λειτουργιϊν για να μπείτε ςτθν οκόνθ 

Βαςικοφ, βεβαιωκείτε ότι θ καρτζλα του τρζχοντοσ βαςικοφ προγράμματοσ είναι ανοιχτι 



και πιζςτε το κουμπί του Ρροςωρινοφ Βαςικοφ υκμοφ για να εμφανιςκεί το παράκυρο 

διαλόγου για τισ ρυκμίςεισ του Ρροςωρινοφ Βαςικοφ υκμοφ (ςχιμα 38). 

Σθμείωςθ 

Ο ρυκμόσ μπορεί να οριςκεί είτε ςε U/hr είτε ςε % του βαςικοφ ρυκμοφ. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ για τισ ρυκμίςεισ βλ. κεφάλαιο 5.7 

 

Ειςάγετε τον προςωρινό βαςικό ρυκμό και το χρονικό διάςτθμα. Ριζςτε το κουμπί ζναρξθσ 

και το PDA κα ςτείλει τθν εντολι ςτθν αντλία να χορθγιςει ζναν προςωρινό βαςικό ρυκμό. 

Πταν θ εντολι ολοκλθρωκεί το PDA αυτόματα κα επιςτρζψει ςτθν αρχικι οκόνθ όπου θ 

Ρεριοχι Εμφάνιςθσ Ρλθροφοριϊν κα δείξει τθν τρζχουςα κατάςταςθ του προςωρινοφ 

βαςικοφ ρυκμοφ (ςχιμα 39). 

 

Σθμείωςθ 

Από προεπιλογι θ λειτουργία προςωρινοφ βαςικοφ ρυκμοφ είναι απενεργοποιθμζνθ. Εάν 

το κουμπί είναι γκρίηο ενεργοποιιςτε τθν λειτουργία χρθςιμοποιϊντασ το μενοφ ρυκμίςεων 

(κεφάλαιο 5.7) 

5.7 Ρυκμίςεισ 



Από τθν αρχικι οκόνθ επιλζξτε «υκμίςεισ- υκμίςεισ Ραροχισ ινςουλίνθσ» όπωσ φαίνεται 

ςτο ςχιμα 40 για να αλλάξετε τισ υκμίςεισ Ραροχισ. 

 

1 Μζγιςτοσ Βαςικόσ υκμόσ: Χρθςιμοποιείται για να περιορίςει τον μζγιςτο βαςικό ρυκμό 

που μπορεί να οριςκεί ςτο Μενοφ Βαςικοφ 

Σθμείωςθ 

Αυτό το χαρακτθριςτικό χρθςιμοποιείται για να περιορίςει τθν μζγιςτθ ποςότθτα 

χοριγθςθσ Bolus, θ οποία μπορεί να χορθγθκεί κατά λάκοσ ι λόγω δυςλειτουργίασ. 

2 Βαςικόσ υκμόσ Βάςθσ: Χρθςιμοποιείται για να ειςαχκεί ο Βαςικόσ υκμόσ Βάςθσ 

(κεφάλαιο 5.2) 

Σθμείωςθ 

Ορίηοντασ αυτι τθν τιμι με τθν πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ τιμι κα απλοποιιςει τθ 

δθμιουργία Βαςικϊν Ρρογραμμάτων. 

3 Ρροςωρινόσ Βαςικόσ υκμόσ: επιλζξτε για να διαμορφϊςετε τισ ρυκμίςεισ του 
προςωρινοφ βαςικοφ ρυκμοφ 
Off: ο Ρροςωρινόσ Βαςικόσ υκμόσ είναι απενεργοποιθμζνοσ. Τα χειριςτιρια του 
Ρροςωρινοφ Βαςικοφ υκμοφ κα φαίνονται γκρίηα 
U/hr: ο Ρροςωρινόσ Βαςικόσ υκμόσ κα εμφανίηεται ςε μονάδεσ ινςουλίνθσ που κα 
χορθγοφνται ανά ϊρα 
% : ο Ρροςωρινόσ Βαςικόσ υκμόσ κα εμφανίηεται ςε ςχζςθ με τον τρζχοντα βαςικό ρυκμό 
 

6 Bolus 

6.1  Κατανοϊντασ τισ Bolus 

Οι διαβθτικοί ζχουν αυξθμζνα επίπεδα γλυκόηθσ μετά τα γεφματα και χρειάηονται Bolus 
 δόςεισ ινςουλίνθσ για να  μειϊςουν τα επίπεδα γλυκόηθσ ςτο αίμα. Μια Bolus αναφζρεται 
ςτθν ποςότθτα ινςουλίνθσ που εγχφνεται άμεςα πριν από ζνα γεφμα. Υδατάνκρακεσ, 
πρωτεΐνεσ και λίπθ όλα επθρεάηουν διαφορετικά τα επίπεδα γλυκόηθσ ςασ (ςχιμα 41).  



Υπάρχουν 2 είδθ Bolus που μποροφν να χορθγθκοφν για να αντιμετωπίςουν διαφορετικά 
είδθ λιψθσ τροφισ. 
 
 
  

6.2 Χειροκίνθτεσ Bolus 

Χειροκίνθτεσ Bolus χρθςιμοποιοφνται για τθν αντιςτάκμιςθ υψθλϊν επιπζδων γλυκόηθσ. 
Από τθν αρχικι οκόνθ επιλζξτε το κουμπί Bolus για να ειςζλκετε ςτθν οκόνθ Bolus (ςχιμα 
42).   
 

 
Επιλζξτε το κουμπί Bolus ςτθν άνω αριςτερι γωνία για να ανοίξετε το παράκυρο διαλόγου 
(ςχιμα 43).  Επιλζξτε το μζγεκοσ τθσ Bolus και πατιςτε ΟΚ. 

 
Εάν θ ποςότθτα  τθσ Bolus δεν είναι 0, το κουμπί Ζναρξθσ κα είναι πράςινο και μπορείτε να 

επιλζξετε το κουμπί Ζναρξθσ για να ξεκινιςει θ χοριγθςθ τθσ Bolus. Ζνα παράκυρο 

επιβεβαίωςθσ κα ανοίξει για να επιβεβαιϊςει τθν ποςότθτα, πατιςτε ΟΚ για τθν 

επιβεβαίωςθ και το PDA κα ςτείλει τθν εντολι ςτθν αντλία να ξεκινιςει τθν παροχι. 

Ενϊ θ αντλία κα εκτελεί το PDA κα επιςτρζψει ςτθν Αρχικι οκόνθ και κα εμφανίςει τθν 

κατάςταςθ τθσ Bolus (ςχιμα 44).    



 
 
 
6.3 Προεπιλογζσ Bolus 

Θ οκόνθ Bolus περιζχει 3 προγραμματιηόμενεσ προεπιλογζσ  Bolus (ςχιμα 45).   
 
                                              προεπιλογζσ  Bolus  
 

 
Μπορείτε να ρυκμίςετε τθν κακεμία προεπιλογι ξεχωριςτά ( είναι άδειεσ από προεπιλογι).  
 
1 Ρρόςκεςθ προεπιλογισ: αν μια προεπιλογι είναι άδεια μπορείτε, πατϊντασ οπουδιποτε 

πάνω ςτο κουμπί, να ανοίξετε ζνα παράκυρο διαλόγου (ςχιμα 46). Επεξεργαςκείτε τισ 

παραμζτρουσ για να δθμιουργιςετε μια νζα προεπιλογι. 

 



 
2 Χρθςιμοποιϊντασ μια προεπιλογι: Εάν μία προεπιλογι είναι ιδθ προγραμματιςμζνθ 

πιζςτε τθν αριςτερι περιοχι του κουμπιοφ και θ τιμι κα εμφανιςκεί ςτθν ποςότθτα Bolus 

τζρμα αριςτερά. Κα εμφανιςκεί ζνα μικρό βζλοσ, το οποίο ςυνδζει τθν προεπιλογι που 

επιλζχτθκε με τθν ποςότθτα Bolus (ςχιμα 47). Τϊρα μπορείτε να χορθγιςετε τθν Bolus 

πιζηοντασ το κουμπί ζναρξθσ όπωσ ςτο τμιμα 6.2. 

 

3 Επεξεργαςία προεπιλογισ:  πιζςτε το   εικονίδιο για να ανοίξετε το παράκυρο διαλόγου 

των ρυκμίςεων των προεπιλογϊν. Αλλάξτε τισ ρυκμίςεισ και πιζςτε ΟΚ για αποκικευςθ. 

Σθμείωςθ 

Πλεσ οι προεπιλογζσ μποροφν να χορθγθκοφν οποτεδιποτε αλλά μόνο μια  κάκε φορά. 

6.4 Εκτεταμζνεσ Bolus 

6.4.1 Εκτεταμζνεσ Bolus με ποςότθτα τϊρα 

Μια εκτεταμζνθ Bolus με ποςότθτα τϊρα μπορεί να είναι χριςιμθ όταν καταναλϊνετε 

γεφματα με υδατάνκρακεσ ταχείασ και βραδείασ απορροφιςεωσ όπωσ κάποια φαςτ φοφντ. 

Μια εκτεταμζνθ Bolus με ποςότθτα τϊρα είναι μια Bolus, θ οποία χορθγείται ςε 2 ςτάδια- 

μια ποςότθτα άμεςα και το υπόλοιπο ςε μια  παρατεταμζνθ χρονικι περίοδο. 

Σθμείωςθ 

Αυτό το χαρακτθριςτικό απαιτεί μια λεπτομερι κατανόθςθ του ρυκμοφ απορρόφθςθσ 

υδατανκράκων. Συμβουλευτείτε τον ιατρό ςασ πριν τθ χριςθ αυτοφ του χαρακτθριςτικοφ. 

Από τθν Αρχικι οκόνθ επιλζξτε το κουμπί Bolus για να ειςζλκετε ςτθν οκόνθ Bolus και 

ειςάγετε τθν ποςότθτα Bolus (τμιμα 6.2). Ριζςτε Εκτεταμζνθ Bolus για να ανοίξετε το 

παράκυρο Εκτεταμζνθσ Bolus (ςχιμα 48). 

Σθμείωςθ 



Από προεπιλογι θ λειτουργία Εκτεταμζνθσ Bolus είναι απενεργοποιθμζνθ. Εάν το κουμπί 

είναι γκρίηο ενεργοποιιςτε τθν λειτουργία χρθςιμοποιϊντασ το μενοφ ρυκμίςεων (τμιμα 

6.7). 

 

Ροςότθτα τϊρα: θ ποςότθτα Bolus που πρζπει να χορθγθκεί άμεςα 
Εκτεταμζνθ ποςότθτα= Συνολικι Bolus - Ροςότθτα τϊρα 
Εκτεταμζνοσ χρόνοσ: Θ χρονικι περίοδοσ κατά τθν οποία κα χορθγθκεί θ Εκτεταμζνθ 
ποςότθτα. 
 
Σθμείωςθ 

Θ Ροςότθτα τϊρα μπορεί να οριςκεί ςε απόλυτεσ μονάδεσ (U) ι ςε ςχζςθ με τθν ςυνολικι 
ποςότθτα  Bolus (%). Βλ. τμιμα 6.7 για το πϊσ αλλάηει αυτι θ ρφκμιςθ. 
 
Ριζςτε ΟΚ για να αποδεχτείτε τθν ρφκμιςθ και γυρίςετε ςτθν οκόνθ Bolus. Θ οκόνθ Bolus 

κα εμφανίηει τθν Ροςότθτα τϊρα και τον Εκτεταμζνο χρόνο (ςχιμα 49). 

 

Επιλζξτε το κουμπί Ζναρξθσ για να ξεκινιςει θ χοριγθςθ τθσ Bolus. Ζνα παράκυρο 

επιβεβαίωςθσ κα ανοίξει για να επιβεβαιϊςει τθν ποςότθτα, πατιςτε ΟΚ για τθν 

επιβεβαίωςθ και το PDA κα ςτείλει τθν εντολι ςτθν αντλία να ξεκινιςει τθν παροχι. Ενϊ θ 

αντλία κα εκτελεί το PDA κα επιςτρζψει ςτθν Αρχικι οκόνθ και κα εμφανίςει τθν 

κατάςταςθ τθσ Bolus (ςχιμα 50).    

 



 
6.4.2 Εκτεταμζνεσ Bolus χωρίσ άμεςθ ποςότθτα 

Μια εκτεταμζνθ Bolus χωρίσ άμεςθ ποςότθτα μπορεί να είναι χριςιμθ όταν καταναλϊςατε 

ζνα μεγάλθσ διάρκειασ γεφμα με εκτεταμζνθ κατανάλωςθ ςνακ, ζχετε κακυςτεροφμενθ 

πζψθ εξαιτίασ γαςτροπάρεςθσ ι για γεφματα με πολλά λίπθ. Θ εκτεταμζνθ Bolus χωρίσ 

ποςότθτα τϊρα μπορεί να χορθγθκεί ςε μια διάρκεια 30 λεπτϊν και ςε 8 ϊρεσ. 

Ρριν χρθςιμοποιιςετε αυτό το χαρακτθριςτικό διαβάςτε το τμιμα 6.4.1. Για να χορθγιςετε 

μια εκτεταμζνθ Bolus χωρίσ ποςότθτα τϊρα ρυκμίςτε τθν ποςότθτα τϊρα ςτο 0 (μθδζν). 

Δεν κα χορθγθκεί άμεςθ Bolus και θ ςυνολικι ποςότθτα Bolus κα χορθγθκεί κατά το 

χρονικό διάςτθμα που κακορίςκθκε. 

6.5 Γριγορο Bolus 

Το ςφςτθμα επικεματικισ αντλίασ ινςουλίνθσ Equil διακζτει μια λειτουργία Γριγορου Bolus, 

θ οποία επιτρζπει ςτον χριςτθ να χορθγιςει μια Bolus χωρίσ τθν χριςθ τθσ οκόνθσ αφισ ι 

χωρίσ να βλζπει τθν οκόνθ του PDA. Αυτι θ λειτουργία μπορεί να είναι χριςιμθ όταν ζχετε 

ξεχάςει το PDA ςασ ι κζλετε να χορθγιςετε μια Bolus διακριτικά.  

Σθμείωςθ 

Από προεπιλογι θ λειτουργία Γριγορθσ Bolus είναι απενεργοποιθμζνθ. Για να τθν ζχετε 

διακζςιμθ ενεργοποιιςτε τθν από το μενοφ ρυκμίςεων (τμιμα 6.7). 

6.5.1  Γριγορο Bolus με χριςθ του PDA 

1 Ενϊ βρίςκεςτε ςτο κλείδωμα οκόνθσ, πιζςτε και κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί Ειςαγωγισ 

για 3 δευτερόλεπτα. Το PDA κα δϊςει μια ακουςτικι ειδοποίθςθ και κα ανοίξει τθν οκόνθ 

Γριγορου Bolus (ςχιμα 51). 



 

2 Τθν επόμενθ φορά που κα πατιςετε το κουμπί Ειςαγωγισ το μζγεκοσ τθσ Bolus κα 

αυξθκεί κατά μια προκακοριςμζνθ βιμα. Αυτι θ βιμα μπορεί να οριςκεί ςτο μενοφ 

υκμίςεων (τμιμα 6.7). Επίςθσ, κάκε φορά που κα πιζηετε το κουμπί Ειςαγωγισ κα ακοφτε 

ζνα ιχο από το PDA προσ επιβεβαίωςθ ότι ζχετε πατιςει το κουμπί. Κάκε φορά που το 

πατάτε ο τόνοσ κα ανεβαίνει ςε βιματα ( μζχρι 5 και μετά κα γίνεται επαναλαμβανόμενοσ) 

για να ςασ βοθκιςει να κυμάςτε τον αρικμό των φορϊν που το πατιςατε. 

Σθμείωςθ 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των δόςεων για Γριγορο Bolus είναι 20. 

Σθμείωςθ 

Εάν δεν υπάρξει ενζργεια για 10 δευτερόλεπτα τότε το PDA επιςτρζφει ςτθν κλειδωμζνθ 

οκόνθ. 

3 Αφοφ ορίςετε τθν ςωςτι ποςότθτα Bolus πιζηοντασ το κουμπί Ειςαγωγισ τισ κατάλλθλεσ 

φορζσ , περιμζνετε 3 δευτερόλεπτα και τότε το PDA κα επαναλάβει τουσ ακουςτικοφσ 

ιχουσ ϊςτε να επιβεβαιϊςετε τον ςωςτό αρικμό των δόςεων Bolus. Εάν ο αρικμόσ των 

ιχων είναι ςωςτόσ πιζςτε το κουμπί Ειςαγωγισ μια τελευταία φορά και θ Bolus κα 

χορθγθκεί. 

Σθμείωςθ 

Εάν κζλετε να τθν ακυρϊςετε απλά πατιςτε το κουμπί Επιςτροφισ ι περιμζνετε 10 

δευτερόλεπτα ϊςτε το ςφςτθμα να επιςτρζψει ςτθν κλειδωμζνθ οκόνθ. 

Πταν θ αντλία λάβει ςωςτά τθν Bolus κα ακουςτεί ζνα ιχοσ επιβεβαίωςθσ και κα αρχίςει θ 

Bolus. Το PDA αυτόματα κα επιςτρζψει ςτθν αρχικι οκόνθ εμφανίηοντασ τθν Bolus και τον 

υπολειπόμενο χρόνο.  

 6.5.2 Γριγορο Bolus με χριςθ τθσ αντλίασ 

Θ χοριγθςθ ενόσ Γριγορου Bolus από τθν αντλία είναι παρόμοια με τθν χοριγθςθ από το 

PDA.  



1 Ριζςτε και  κρατιςτε το κουμπί Bolus ςτθν αντλία. Θ αντλία κα δϊςει μια ακουςτικι 

ειδοποίθςθ θ οποία ςθμαίνει ότι μπορείτε να ειςάγετε μια ποςότθτα Γριγορθσ Bolus. 

2 Με κάκε επόμενθ πίεςθ του κουμπιοφ θ ποςότθτα κα αυξάνεται κατά ζνα 

προκακοριςμζνο βιμα.  Αυτό το βιμα μπορεί να οριςκεί ςτο μενοφ υκμίςεων (τμιμα 6.7). 

Επίςθσ, κάκε φορά που κα πιζηετε το κουμπί Ειςαγωγισ κα ακοφτε ζνα ιχο από τθν αντλία 

προσ επιβεβαίωςθ ότι ζχετε πατιςει το κουμπί. Κάκε φορά που το πατάτε ο τόνοσ κα 

ανεβαίνει ςε βιματα ( μζχρι 5 και μετά κα γίνεται επαναλαμβανόμενοσ) για να ςασ 

βοθκιςει να κυμάςτε τον αρικμό των φορϊν που το πατιςατε. 

Σθμείωςθ 

Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των δόςεων για Γριγορθ Bolus είναι 20. 

Σθμείωςθ 

Εάν δεν υπάρξει ενζργεια για 10 δευτερόλεπτα τότε θ αντλία βγαίνει από τθ λειτουργία 

Γριγορου Bolus . 

3 Αφοφ ορίςετε τθν ςωςτι ποςότθτα Bolus πιζηοντασ το κουμπί Ειςαγωγισ τισ κατάλλθλεσ 

φορζσ , περιμζνετε 3 δευτερόλεπτα και τότε θ αντλία κα επαναλάβει τουσ ακουςτικοφσ 

ιχουσ ϊςτε να επιβεβαιϊςετε τον ςωςτό αρικμό των δόςεων Bolus. Εάν ο αρικμόσ των 

ιχων είναι ςωςτόσ πιζςτε το κουμπί Ειςαγωγισ μια τελευταία φορά και θ Bolus κα 

χορθγθκεί. 

Σθμείωςθ 

Εάν κζλετε να τθν ακυρϊςετε απλά  περιμζνετε 10 δευτερόλεπτα ϊςτε το ςφςτθμα να βγει 

από τθ λειτουργία Γριγορου Bolus. 

6.6 Ακφρωςθ ενόσ Bolus 

Ζνα Bolus μπορεί να διακοπεί κατά τθν παροχι τθσ. Αυτό μπορεί να είναι χριςιμο εάν 

παραδείγματοσ χάριν διαπιςτϊςετε ότι το μζγεκοσ είναι λάκοσ ι εάν αλλάξουν τα ςχζδια 

ςασ ςχετικά με το γεφμα. 

Πταν χορθγείται ζνα Bolus θ οκόνθ είναι αναμμζνθ και θ Ρεριοχισ Ρλθροφοριϊν δείχνει 

τθν εξζλιξι τθσ. Ριζςτε το κουμπί Ακφρωςθσ και κα εμφανιςκεί ζνα παράκυρο 

επιβεβαίωςθσ. Ριζςτε ΟΚ για επιβεβαίωςθ. Μπορείτε επίςθσ να ακυρϊςετε ζνα Bolus 

πιζηοντασ και κρατϊντασ το κουμπί Γριγορου Bolus πάνω ςτθν αντλία. 

Σθμείωςθ 

Θ ακφρωςθ ενόσ Bolus ακυρϊνει ολόκλθρθ το Bolus ( Ροςότθτα τϊρα και Εκτεταμζνθ 

ποςότθτα). 

6.7 Ρυκμίςεισ 



Από τθν Αρχικι οκόνθ οι ρυκμίςεισ Bolus βρίςκονται ςτο «υκμίςεισ- υκμίςεισ Bolus» 

όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 52. 

 

1 υκμόσ Bolus: ο φυςιολογικόσ ρυκμόσ χοριγθςθσ Bolus είναι 3.0 U/min. Χρθςιμοποιιςτε 

αυτό το μενοφ για να τον μειϊςετε ςε 1.5 U/min. 

2 φκμιςθ βιματοσ Bolus: είναι θ ποςότθτα κατά τθν οποία αλλάηε ιτο Bolus πιζηοντασ τα 

κουμπιά «+» και  «-» 

3 Μζγιςτθ Bolus: είναι το Μζγιςτθ Bolus που ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει από το μενοφ 

Bolus 

Σθμείωςθ 

Αυτό το χαρακτθριςτικό χρθςιμοποιείται για τθν μείωςθ τθσ πικανότθτασ υπερδοςολογίασ 

κατά λάκοσ. Ορίςτε αυτιν τιμι ωσ το μζγιςτο Bolus που κα δίνατε φυςιολογικά. Ορίηοντασ 

πολφ υψθλι τιμι αυξάνει τον κίνδυνο υπερδόςθσ από δυςλειτουργία. 

4 υκμίςεισ Εκτεταμζνου Bolus 

Off: το Εκτεταμζνο Bolus  είναι απενεργοποιθμζνο και τα αντίςτοιχα κουμπιά     κα 
φαίνονται γκρίηα (προεπιλογι) 
U: θ Ροςότθτα τϊρα κα εμφανίηεται ςε μονάδεσ ινςουλίνθσ  
% : θ Ροςότθτα τϊρα κα εμφανίηεται ωσ ζνα ποςοςτό του ςυνολικοφ Bolus   
 
5 υκμίςεισ Γριγορου Bolus: Επιλζξτε το πεδίο ελζγχου μετά το Γριγορο Bolus για να 
καταςτιςετε διακζςιμθ τθν λειτουργία  Γριγορου Bolus. Κα ενεργοποιθκοφν και πρόςκετεσ 
ρυκμίςεισ Γριγορου Bolus. 
Α) Βιμα Γριγορου Bolus: Ορίηει τθν ποςότθτα κατά τθν οποία θ δόςθ αυξάνεται με κάκε 
πάτθμα του κουμπιοφ Γριγορου Bolus. 
 
 

7. Ρφκμιςθ τθσ κεραπείασ 

7.1  Ρφκμιςθ του ςετ ζγχυςθσ 

1 Ρρϊτα πλφνετε τα χζρια ςασ και τθν περιοχι ζγχυςθσ και αφιςτε τα να ςτεγνϊςουν. 

Αφαιρζςτε τθ βάςθ τθσ αντλίασ από τθν ςυςκευαςία τθσ και τοποκετιςτε τθν ςε μια 



από τισ προτεινόμενεσ περιοχζσ που φαίνονται ςτο ςχιμα 53 ( κοιλιακι χϊρα, άνω 

βραχίονασ, μθρόσ κλπ.). Αποφφγετε περιοχζσ με τριβι με άλλα αντικείμενα όπωσ 

ηϊνεσ, ηωνάρια ι ςτενι ενδυμαςία. Επίςθσ βεβαιωκείτε ότι θ περιοχι ζγχυςθσ 

απζχει τουλάχιςτον 2-3 εκ. από τον αφαλό ςασ. Μθν χρθςιμοποιείτε τθν κοιλιακι 

χϊρα ζνα είςτε ςε προχωρθμζνθ εγκυμοςφνθ. 

 

 
2 Ανοίξτε το πακζτο τθσ κάνουλασ όπωσ υποδεικνφεται από τθν ςυςκευαςία. 

Τοποκετιςτε το ςφςτθμα τθσ κάνουλασ μζςα ςτον ειςαγωγζα όπωσ φαίνεται ςτο 

ςχιμα 54 μζχρι θ κάνουλα να φτάςει ςτθν τελικι τθσ κζςθ και να ακουςτεί ζνα κλικ. 

Κα πρζπει να δείτε ότι θ κάνουλα ζχει ςυνδεκεί ςτακερά με τον ειςαγωγζα και ο 

ειςαγωγζασ είναι ςτακερόσ ςτθν τελικι του κζςθ. 

Σθμείωςθ  

Τα ςετ ζγχυςθσ αποτελοφνται από το πακζτο τθσ κάνουλασ και τθ βάςθ. Βεβαιωκείτε ότι 

χρθςιμοποιείτε εξαρτιματα ζγχυςθσ τθσ MicroTech όπωσ τα HRN-S-60, HRN-S-90, HRN-

H-45 ι HRN-H-65. 

 

3 Απομακρφνετε το προςτατευτικό κάλυμμα όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 55. 

 

 
Ρροςοχι 

Να είςτε προςεκτικοί όταν θ βελόνα είναι εκτεκειμζνθ 

 



4 Τοποκετιςτε τον ειςαγωγζα ςτθ βάςθ τθσ αντλίασ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 56. 

Χρθςιμοποιιςτε το τρίγωνο ςτον ειςαγωγζα για να τον προςανατολίςετε ςωςτά ςε 

ςχζςθ με τθ βάςθ. Ριζςτε τα 2 άκρα ςτθ βάςθ μζχρι να ςτερεωκεί αςφαλϊσ. Ριζςτε 

τα 2 άςπρα κουμπιά και θ κάνουλα κα ζχει ειςχωριςει ςτθ βάςθ και ςτθν περιοχι 

ζγχυςθσ. 

 

 

5 Αφαιρζςτε τον ειςαγωγζα από τθ βάςθ πιζηοντασ τα 2 άγκιςτρα όπωσ φαίνεται ςτο 

ςχιμα 57. Εάν θ ειςαχκείςα βελόνα ι θ βάςθ τθσ βελόνασ παραμζνει ςτθν κάνουλα 

τότε αφαιρζςτε τθν προςεκτικά από τθν περιοχι ζγχυςθσ. Τοποκετιςτε το 

προςτατευτικό κάλυμμα πίςω ςτο ςφςτθμα κάνουλασ. 

 

  
 

6 Εάν θ βελόνα  παραμζνει ςτον ειςαγωγζα τοποκετιςτε το προςτατευτικό κάλυμμα. 

Ριζςτε ζντονα ςτθν κορυφι του ειςαγωγζα ϊςτε να εξαχκεί το ςφςτθμα βελόνασ 

(ςχιμα 58) και απορρίψτε το κατάλλθλα. 



 

Σθμείωςθ 

Απορρίψτε ςωςτά τθ βελόνα ζγχυςθσ ςε δοχείο ιατρικϊν αποβλιτων. 

 

 

7.2 Αφαίρεςθ του ςετ ζγχυςθσ 

Αναςθκϊςτε τθν μια άκρθ τθσ ταινίασ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 59 και ςυνεχίςτε να το 

τραβάτε μζχρι να αφαιρεκεί όλο το ςετ ζγχυςθσ. 

 

7.3 Γεμίηοντασ τθ δεξαμενι 

1 Αφαιρζςτε το νζο φιαλίδιο από τθν ςυςκευαςία. 

2 Χρθςιμοποιιςτε ζνα τολφπιο για να κακαρίςετε το φιαλίδιο ινςουλίνθσ και μετά ςυνδζςτε 

το ςτον προςαρμογζα πλιρωςθσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 60. 



 

3 Με το φιαλίδιο ινςουλίνθσ από πάνω αργά τραβιξτε τθν ράβδο ζλκυςθσ ϊςτε να 

τραβιξει τθν ινςουλίνθ μζςα ςτθ δεξαμενι όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 61. 

 

4 Χτυπιςτε ελαφρά ςτο πλάι τθσ δεξαμενισ ϊςπου να ανζβουν οι φυςαλίδεσ αζρα ςτθν 

κορυφι (ςχιμα 62). 

 

5 Σπρϊξτε αργά τθν ράβδο ϊςτε οι φυςαλίδεσ να ξαναμποφν ςτο φιαλίδιο και να 

ξανατραβιξτε αργά ϊςτε να ζρκει περιςςότερθ ινςουλίνθ ςτθν δεξαμενι. Επαναλάβετε 

μζχρι να υπάρχει αρκετι ινςουλίνθ ςτθ δεξαμενι και κακόλου φυςαλίδεσ (ςχιμα 63). 



 

6 Αφαιρζςτε το φιαλίδιο από τον προςαρμογζα πλιρωςθσ (ςχιμα 64). 

 

7 Τραβιξτε τουσ 2 ςυνδζςμουσ απαςφάλιςθσ που φαίνονται ςτο ςχιμα 65 ϊςτε να 

ελευκερωκεί ο προςαρμογζασ πλιρωςθσ 

Σθμείωςθ 

Ο προςαρμογζασ πλιρωςθσ διακζτει μια βελόνα τθν οποία πρζπει να απορρίψετε 

κατάλλθλα. 

 

8 Αφαιρζςτε τθν ράβδο ξεβιδϊνοντασ τθν αντίκετα με τθν φορά του ρολογιοφ (ςχιμα 66). 



 

7.4 υνδζοντασ τθ δεξαμενι ςτθν αντλία 

Το ςχιμα 77 δείχνει τθν ακολουκία τθσ ςφνδεςθσ τθσ δεξαμενισ και τθσ μπαταρίασ ςτθν 

αντλία. Ράντα να τοποκετείτε μια πλιρωσ φορτιςμζνθ μπαταρία και μια γεμάτθ δεξαμενι.  

 



 

 

Βεβαιωκείτε ότι θ μπαταρία ζχει τοποκετθκεί με τον προςανατολιςμό που φαίνεται ςτο 

ςχιμα 67. 

 



7.5 Αποςφνδεςθ τθσ δεξαμενισ 

Κρατϊντασ τθν αντλία και τθ δεξαμενι κατά τον προςανατολιςμό που φαίνεται ςτο ςχιμα 

69 λυγίςτε τθν ςυναρμογι κατά μικοσ τθσ γραμμισ ςφνδεςθσ όπωσ φαίνεται μζχρι θ 

δεξαμενι να αποςυνδεκεί από τθν αντλία. Βεβαιωκείτε ότι φορτίςατε τθν μπαταρία ϊςτε 

πάντα μια πλιρωσ φορτιςμζνθ μπαταρία να τοποκετείτε με τθν νζα δεξαμενι. Απορρίψτε 

τθ δεξαμενι ςε ζνα δοχείο ιατρικϊν αποβλιτων. 

Σθμείωςθ 

Δϊςτε μεγάλθ προςοχι ςτον προςανατολιςμό τθσ δεξαμενισ κατά τθν αποςφνδεςθ. Λάκοσ 

αποςφνδεςθ μπορεί να προκαλζςει ηθμία. 

 

8 Αντικατάςταςθ τθσ αντλίασ 

Ρροςοχι 

Ρριν ςυνεχίςετε βεβαιωκείτε ότι είςτε εξοικειωμζνοσ με τισ ςυνικεισ λειτουργίεσ ρφκμιςθσ 

τθσ αντλίασ όπωσ τοποκζτθςθ/αφαίρεςθ του ςετ ζγχυςθσ, πλιρωςθ μιασ νζασ δεξαμενισ, 

και ςφνδεςθ/αποςφνδεςθ τθσ δεξαμενισ. 

Αυτό το κεφάλαιο εξθγεί πϊσ να ςυνδζςετε μια νζα αντλία ςτο PDA ι πϊσ να 

αντικαταςτιςετε μια παλιά. 

1 Από τθν αρχικι οκόνθ επιλζξτε το κουμπί Ενεργειϊν και κατόπιν το κουμπί Νζα Αντλία για 
να μπείτε ςτον Οδθγό Νζασ Αντλίασ. 
Α) εάν αυτι είναι θ πρϊτθ φορά που χρθςιμοποιείτε τον Οδθγό για να ςυνδζςετε τθν 
αντλία ςασ ο Οδθγόσ κα αρχίςει από το ςχιμα 70. Εφαρμόςτε ζνα νζο ςετ ζγχυςθσ 
(κεφάλαιο 7.3). Συνδζςτε μια γεμάτθ δεξαμενι και μια φορτιςμζνθ μπαταρία ςτθν αντλία 
όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο (ςχιμα 73). Ριζςτε «Συνζχεια (Continue)» για να πάτε ςτθν 
επόμενθ ςελίδα. 



 

 



 

β)  Εάν αυτι δεν είναι θ πρϊτθ φορά που χρθςιμοποιείτε τον Οδθγό, ο Οδθγόσ κα αρχίςει 

από το ςχιμα 71. Αφαιρζςτε τθν αντλία και  τθ δεξαμενι από το ςετ ζγχυςθσ όπωσ φαίνεται 

ςτο ςχιμα 72. Αφαιρζςτε το παλιό ςετ ζγχυςθσ και εφαρμόςτε ζνα νζο (κεφάλαιο 7.3) και 

πιζςτε «Συνζχεια (Continue)». Θ επόμενθ ςελίδα κα ςασ ηθτιςει να αποςυνδζςετε τθν 

παλιά αντλία. Ριζςτε «Συνζχεια (Continue)» για να αποςυνδζςετε τθν παλιά αντλία από το 

PDA και περιμζνετε να ανατυλιχκεί θ αντλία. Αποςυνδζςτε τθ χρθςιμοποιθμζνθ δεξαμενι 

από τθν αντλία (κεφάλαιο 7.5), απορρίψτε τθν παλιά δεξαμενι και μετά ςυνδζςτε μια 

γεμάτθ δεξαμενι και μια φορτιςμζνθ μπαταρία ςτθν αντλία όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο 

(ςχιμα 70). Ριζςτε «Συνζχεια (Continue)» για να πάτε ςτθν επόμενθ ςελίδα. 

Σθμείωςθ 

Βεβαιωκείτε ότι χρθςιμοποιείτε μια πλιρωσ φορτιςμζνθ μπαταρία. Μια μιςογεμάτθ 

μπαταρία κα ςασ αναγκάςει να αλλάηετε δεξαμενζσ πιο ςυχνά με αποτζλεςμα να πετάτε 

ινςουλίνθ. 

 



 

 

 



Σθμείωςθ 

Για λόγουσ αςφαλείασ το PDA μπορεί να ελζγχει μόνο μια αντλία τθ φορά. 

2 Ειςάγετε τον ςειριακό αρικμό τθσ νζασ αντλίασ ςτον κενό χϊρο που παρζχεται (ςχιμα 73) 

χρθςιμοποιϊντασ το πλθκτρολόγιο τθσ οκόνθσ. Ριζςτε το κουμπί Επιςτροφισ για να 

εξζλκετε από το πλθκτρολόγιο και πιζςτε «Συνζχεια (Continue)». Το PDA κα προςπακιςει 

να ςυνδεκεί με τθν νζα αντλία. Μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ νζνασ αντλίασ το PDA κα 

εμφανίςει μια οκόνθ επιβεβαίωςθσ (ςχιμα 74). 

 

3 Από τθν οκόνθ επιβεβαίωςθσ (ςχιμα 74) πιζςτε το κουμπί «Συνζχεια (Continue)». 

Σειριακόσ αρικμόσ 



 

4 Κρατϊντασ τθν αντλία ςτον προςανατολιςμό που φαίνεται ςτο ςχιμα 76 πιζςτε το κουμπί 

Βαςικισ Δεξαμενισ (ςχιμα 75). Το ζμβολο κα αρχίςει να κινείται αργά. Συνεχίςτε να πιζηετε 

μζχρι να δείτε μια ςταγόνα ινςουλίνθσ ςτθν άκρθ τθσ βελόνασ (ςχιμα 76). Τϊρα πιζςτε 

«Συνζχεια (Continue)». 

 

 

5 Συνδζςτε τθν αντλία ςτο ςετ ζγχυςθσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 77 και πιζςτε «Συνζχεια 

(Continue)». 

Άκρθ βελόνασ 



 

 

 
6 Τϊρα επιλζξτε εάν κα ηθτιςετε τθν πλιρωςθ τθσ κάνουλασ ι όχι (ςχιμα 78). Με τθν 
ολοκλιρωςθ θ αντλία κα αρχίςει τθν παροχι. 
 



Σθμείωςθ 
Ραραλείψτε το μόνο εάν δεν αντικαταςτάκθκε το ςετ ζγχυςθσ ( και ζτςι θ κάνουλα δεν 
χρειάηεται να γεμίςει). 

 
 
9 Αντικατάςταςθ τθσ δεξαμενισ 
9.1 Ρυκμίςεισ 
 
Ρροςοχι 

Ρριν ςυνεχίςετε βεβαιωκείτε ότι είςτε εξοικειωμζνοσ με τισ ςυνικεισ λειτουργίεσ ρφκμιςθσ 

τθσ αντλίασ όπωσ τοποκζτθςθ/αφαίρεςθ του ςετ ζγχυςθσ, πλιρωςθ μιασ νζασ δεξαμενισ, 

και ςφνδεςθ/αποςφνδεςθ τθσ δεξαμενισ. 

Εάν θ δεξαμενι ινςουλίνθσ που είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν αντλία αδειάςει πρζπει να τθν 

αντικαταςτιςετε. 

1 Από τθν αρχικι οκόνθ επιλζξτε το κουμπί Ενεργειϊν και κατόπιν το κουμπί Νζα Δεξαμενι 

για να μπείτε ςτον Οδθγό Νζασ Δεξαμενισ. Αφαιρζςτε τθν αντλία και  τθ δεξαμενι από το 

ςετ ζγχυςθσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 78. Ριζςτε «Συνζχεια (Continue)», θ αντλία κα 

ανατυλιχκεί και το PDA κα εμφανίςει τθν επόμενθ ςελίδα του Οδθγοφ. Ρριν προχωριςετε 

ςτο επόμενο βιμα κα πρζπει να αφαιρζςετε και να αντικαταςτιςετε το ςετ ζγχυςθσ 

(κεφάλαια 7.1, 7.2) και να ετοιμάςετε μια νζα δεξαμενι (κεφάλαιο 7.3). 

 



 

 
 
2 Χωρίςτε τθν χρθςιμοποιθμζνθ δεξαμενι από τθν αντλία (κεφάλαιο 7.5), απορρίψτε τθν 
παλιά δεξαμενι και μετά ςυναρμολογιςτε μια γεμάτθ δεξαμενι και μια φορτιςμζνθ 
μπαταρία ςτθν αντλία όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο (ςχιμα 80). Ριζςτε «Συνζχεια (Continue)» 
για να πάτε ςτθν επόμενθ ςελίδα. 
 
Σθμείωςθ 

Βεβαιωκείτε ότι χρθςιμοποιείτε μια πλιρωσ φορτιςμζνθ μπαταρία. Μια μιςογεμάτθ 

μπαταρία κα ςασ αναγκάςει να αλλάηετε δεξαμενζσ πιο ςυχνά με αποτζλεςμα να πετάτε 

ινςουλίνθ. 



 

 

 

3 Κρατϊντασ τθν αντλία κατά τον προςανατολιςμό που φαίνεται ςτο ςχιμα 82 πιζςτε το 

κουμπί τθσ Βαςικισ Δεξαμενισ (ςχιμα 81). Το ζμβολο κα αρχίςει να κινείται αργά. 



Συνεχίςτε να πιζηετε μζχρι να δείτε μια ςταγόνα ινςουλίνθσ ςτθν άκρθ τθσ βελόνασ (ςχιμα 

76). Ριζςτε «Συνζχεια (Continue)» για το επόμενο βιμα. 

 

4 Συνδζςτε τθν αντλία ςτο ςετ ζγχυςθσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 83 και πιζςτε «Συνζχεια 

(Continue)». 

 



 

 

5 Τϊρα επιλζξτε εάν κα ηθτιςετε τθν πλιρωςθ τθσ κάνουλασ  ι όχι (ςχιμα 84). Με τθν 
ολοκλιρωςθ θ αντλία κα αρχίςει τθν παροχι. 
 
Σθμείωςθ 
 
Ραραλείψτε το μόνο εάν δεν αντικαταςτάκθκε το ςετ ζγχυςθσ ( και ζτςι θ κάνουλα δεν 
χρειάηεται να γεμίςει). 

 



10 Ο εςωτερικόσ μετρθτισ  γλυκόηθσ 

10.1 Αρχζσ λειτουργίασ 

Ο εςωτερικόσ μετρθτισ  γλυκόηθσ χρθςιμοποιεί ζνα θλεκτροχθμικό βιοαιςκθτιρα ο οποίοσ 
περιζχει οξειδάςθ τθσ γλυκόηθσ και ανιχνεφει β-d γλυκόηθ ςε ζνα δείγμα αίματοσ. Πταν το 
αίμα ακουμπιςει τθν άκρθ τθσ ταινίασ μζτρθςθσ , θ ταινία αυτόματα το απορροφά και 
αντιδρά με το χθμικό αντιδραςτιριο ςτθν περιοχι αντίδραςθσ. Θ χθμικι αντίδραςθ 
προκαλεί μια αλλαγι ςτο θλεκτρικό ρεφμα, θ οποία μετριζται για να δϊςει τθν 
ςυγκζντρωςθ γλυκόηθσ. 
 
10.2 Εφαρμογι 
Χρθςιμοποιείται για να κακορίςει τισ ςυγκεντρϊςεισ γλυκόηθσ ςε φρζςκο ολικό τριχοειδζσ 
αίμα. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο για αυτοζλεγχο όςο και για επαγγελματικι χριςθ. 
Τα αποτελζςματα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ διαχείριςθ των επιπζδων γλυκόηθσ 
αλλά δεν κα ζπρεπε να χρθςιμοποιοφνται για τθ διάγνωςθ διαβιτθ. 
 
10.3 Δειγματολθψία αίματοσ 
Ρριν τθν μζτρθςθ εξοικειωκείτε με τθν λιψθ αίματοσ και επιλζξτε ζνα κακαρό και ξθρό 
μζροσ για τθν μζτρθςθ. 
 
Σθμαντικι Συμβουλι 
Ρριν τθν μζτρθςθ απολυμάνετε το μζροσ λιψθσ είτε με αλκοόλθ είτε με ςαπουνόνερο. 
Χρθςιμοποιιςτε ηεςτό νερό για αφξθςθ τθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ εάν είναι 
απαραίτθτο. Στεγνϊςτε τα χζρια ςασ και τθν περιοχι λιψθσ εξαςφαλίηοντασ ότι δεν 
υπάρχουν υπολείμματα ςαπουνιοφ. 
 

 
10.3.1 Παρακζντθςθ Δακτφλων 
υκμίςτε το βάκοσ διείςδυςθσ για να μειϊςετε τθν δυςφορία. Δεν χρειάηεςτε το κακαρό 
κάλυμμα για τθν παρακζντθςθ δακτφλων. 
 
1 Αφαιρζςτε το κάλυμμα τθσ ςυςκευισ παρακζντθςθσ.  Ειςάγετε το νυςτζρι ςτθ λαβι μζχρι 
το τζρμα. 

Νυςτζρι               Ρϊμα αςφαλείασ 

Λαβι 

Κουμπί απελευκζρωςθσ 

Μφλοσ οπλίςεωσ 



 
2 Αφαιρζςτε το προςτατευτικό κάλυμμα του νυςτεριοφ και κρατιςτε για τθν απόρριψι του. 

 
3  Με προςοχι τοποκετιςτε το κάλυμμα τθσ ςυςκευισ παρακζντθςθσ αποφεφγοντασ να 
ακουμπιςετε τθν άκρθ τθσ βελόνασ. 

 
4 υκμίςτε το βάκοσ διείςδυςθσ γυρίηοντασ τον ρυκμιςτι βάκουσ (θ ςυςκευι ζχει 5 
ρυκμίςεισ βάκουσ).  Για να μειϊςετε τθ δυςφορία ρυκμίςτε ςτθν πιο χαμθλι ςκάλα, θ 
οποία όμωσ να παράγει  κατάλλθλα αποτελζςματα. 
φκμιςθ Βάκουσ 
1 και 2 : για λεπτι επιδερμίδα 
3 : για κανονικι επιδερμίδα 
4 και 5 : για χοντρι ι ροηιαςμζνθ επιδερμίδα 
 
Σθμείωςθ 
Μεγαλφτερθ πίεςθ  από τθν ςυςκευι παρακζντθςθσ προσ το δάκτυλο κα αυξιςει το βάκοσ 
διείςδυςθσ. 
 



 
5 Τραβιξτε πίςω τον μφλο οπλίςεωσ μζχρι να ακουςτεί ζνα κλικ. Τϊρα θ ςυςκευι 
παρακζντθςθσ είναι οπλιςμζνθ και ζτοιμθ να τραβιξει αίμα. 

 
6 Ρριν λάβετε το δείγμα πλφντε  τα χζρια ςασ ι χρθςιμοποιιςτε αλκοόλθ για να κακαρίςετε 
τθν περιοχι. Ρλζνοντασ τα χζρια ςασ με ηεςτό νερό αυξάνει τθν κυκλοφορία. Μπορείτε 
επίςθσ να κάνετε μαςάη από τον καρπό προσ τα δάχτυλα για να βελτιϊςετε τθν κυκλοφορία 
του αίματοσ. 

 

 
7  Κρατϊντασ τθν ςυςκευι παρακζντθςθσ πάνω ςτθν κορυφι του δαχτφλου πιζςτε το 
κουμπί απελευκζρωςθσ και μετά αφιςτε κάτω τθν ςυςκευι. Κάντε αργά μαςάη από τθ 
βάςθ του δαχτφλου προσ τθν κορυφι για να αυξθκεί θ ποςότθτα του δείγματοσ. 

 



 
Σθμείωςθ 
Για να μειϊςετε τον πόνο κεντιςτε ςτισ πλευρζσ των κορυφϊν των δαχτφλων όπου 
υπάρχουν λιγότερεσ απολιξεισ νεφρων. Εναλλάςςετε τισ τοποκεςίεσ παρακζντθςθσ όςο το 
δυνατόν για να επιταχφνετε τθν κεραπεία και να αποφφγετε τθ δθμιουργία κάλων. 
 
10.4 Αφαίρεςθ του νυςτεριοφ παρακζντθςθσ 
1 Ξεβιδϊςτε το καπάκι τθσ ςυςκευισ παρακζντθςθσ. Με ςτακερι πίεςθ ςπρϊξτε τθ βελόνα 
μζςα ςτο πϊμα αςφαλείασ.  

 
2 Τραβιξτε το νυςτζρι από τθ λαβι. Απορρίψτε το χρθςιμοποιθμζνο νυςτζρι κατάλλθλα. 

 
Ρροφυλάξεισ: 

 Μθν χρθςιμοποιείτε ζνα νυςτζρι εάν το πϊμα του είναι χαλαρό ι λείπει 

 Μθν χρθςιμοποιείτε ζνα νυςτζρι εάν θ βελόνα του είναι λυγιςμζνθ 

 Ρροςζχετε πάντα όταν θ βελόνα είναι εκτεκειμζνθ 

 Μθν μοιράηεςτε τα νυςτζρια ςασ με άλλουσ 

 Για τθν αποφυγι επιμόλυνςθσ να χρθςιμοποιείτε πάντα καινοφργια αποςτειρωμζνα 
νυςτζρια. Μθν τα ξαναχρθςιμοποιείτε. 

 Αποφφγετε τθν μόλυνςθ των νυςτεριϊν με κρζμεσ χεριϊν, απορρυπαντικά, ζλαια 
και άλλα υπολείμματα. 

 
Υπενκφμιςθ: 

 Συςκευζσ παρακζντθςθσ και νυςτζρια δεν πρζπει να μοιράηονται. Κάκε πρόςωπο 
πρζπει να ζχει τα δικά του. 



 Κακαρίςτε τθν Συςκευι παρακζντθςθσ πριν και μετά τθ χριςθ με αλκοόλ ι ζνα 
τολφπιο με αντιςθπτικό. Βεβαιωκείτε ότι κακαρίςατε το μζροσ που ζρχεται ςε 
επαφι με το δάχτυλο. Μθν βυκίηετε τθν Συςκευι παρακζντθςθσ ςε νερό. 

 Ελζγξτε τθν υπερβολικι αιμορραγία και απολυμάνετε τθν πλθγι μετά τθ χριςθ. 
 
10.5 Αφαίρεςθ των ταινιϊν δοκιμισ 
Το πίςω μζροσ του PDA διακζτει ζνα ςφςτθμα εκτίναξθσ ταινιϊν μζτρθςθσ. Μπορείτε 

εφκολα να εξωκιςετε τθν ταινία ςφροντασ το κουμπί εκτίναξθσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 

95.  

 

10.6 Μζτρθςθ τθσ γλυκόηθσ (BG) 

Πταν θ οκόνθ είναι αναμμζνθ ειςάγετε μια ταινία μζτρθςθσ Exactive EQ και κα εμφανιςκεί 
θ οκόνθ μζτρθςθσ γλυκόηθσ (ςχιμα 96). 

 
Αφοφ ειςαχκεί θ ταινία εφαρμόςτε το αίμα όπωσ φαίνεται ςτθν οκόνθ. Πταν ζχει 

εφαρμοςκεί αρκετό αίμα θ οκόνθ κα μετριςει αντίςτροφα 5 δευτερόλεπτα και μετά κα 

εμφανίςει τα αποτελζςματα όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 97.  

 

Ρεριοχι εμφάνιςθσ αποτελεςμάτων 

Ενζργειεσ του χριςτθ 



 1 Ρεριοχι εμφάνιςθσ αποτελεςμάτων: εμφανίηει τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ γλυκόηθσ 

με τθν ςωςτι μονάδα και θμερομθνία/ϊρα. Θ κλίμακα πάνω από τθν ζνδειξθ δείχνει εάν το 

αποτζλεςμα είναι μζςα ςτο κακοριςμζνο εφροσ ι όχι. Εάν το αποτζλεςμα είναι εκτόσ 

εφρουσ τότε θ μπάρα γίνεται κίτρινθ. 

2 Ρεριοχι Ενεργειϊν του Χριςτθ: περιζχει ετικζτεσ αποτελεςμάτων μζτρθςθσ, επιλογι 

άκυρθσ μζτρθςθσ και κουμπί του Υπολογιςτι Bolus. 

Ετικζτεσ αποτελεςμάτων: Χρθςιμοποιιςτε αυτι τθν περιοχι για να επιςθμάνετε τα 
αποτελζςματά ςασ πριν και μετά τθν άςκθςθ ι πριν και μετά το φαγθτό. Αυτζσ οι ετικζτεσ 
κα ςασ βοθκιςουν να ομαδοποιιςετε τα αποτελζςματά ςασ ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ 
όταν υπολογίηετε μζςουσ όρουσ. 
 
Κουτί άκυρων μετριςεων: αν το τςεκάρετε θ μζτρθςθ κα πάει ςτο ιςτορικό και δεν 
χρθςιμοποιείται ςτον υπολογιςμό των μζςων όρων 
 
Υπολογιςτισ Bolus: Εάν ο Υπολογιςτισ Bolus είναι διακζςιμοσ ςτο μενοφ υκμίςεων το 
κουμπί γίνεται πράςινο μετά τθν καταγραφι μιασ μζτρθςθσ. 
 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μζτρθςθσ ςφρετε τον εξαγωγζα για να εκτιναχκεί θ ταινία 
μζτρθςθσ. Βγάηοντασ τθν ταινία μζτρθςθσ ι πιζηοντασ το κουμπί Επιςτροφισ επιςτρζφετε 
ςτθν τελευταία ςασ οκόνθ. 
 
Σθμείωςθ 
Το επίπεδο γλυκόηθσ ςασ αποκθκεφεται αυτόματα ςτο ιςτορικό μόλισ φεφγει από τθν 
λειτουργία μζτρθςθσ. 
 
Εφαρμόςτε το δείγμα αίματοσ ςτθν άκρθ τθσ ταινίασ μζχρι να γεμίςει το παράκυρο 

δοκιμισ. Θ οκόνθ του PDA κα αρχίςει τθν αντίςτροφθ μζτρθςθ όταν υπάρχει αρκετό αίμα. 

Εάν το παράκυρο δοκιμισ δεν είναι γεμάτο μπορείτε να προςκζςετε αίμα για 3 

δευτερόλεπτα. Εάν δεν ζχει εφαρμοςκεί αρκετό αίμα κα εμφανιςκεί ζνδειξθ λάκουσ. 

Ρετάξτε τθν ταινία και χρθςιμοποιιςτε μια καινοφργια. Εάν δείτε ότι το παράκυρο δοκιμισ 

δεν είναι γεμάτο αλλά θ αντίςτροφθ μζτρθςθ αρχίηει απορρίψτε τθν ταινία και 

χρθςιμοποιιςτε μια καινοφργια.  

 

10.7 φγκριςθ των μετριςεων με τα αποτελζςματα του εργαςτθρίου 

Ο μετρθτισ γλυκόηθσ του PDA ςασ και ο εξοπλιςμόσ του εργαςτθρίου αναφζρουν τισ 

ςυγκεντρϊςεισ γλυκόηθσ ςτον ορό ι ςτο πλάςμα του αίματόσ ςασ. Πμωσ διαφοροποιιςεισ 

ανάμεςα ςτα 2 είναι  φυςιολογικζσ και τα αποτελζςματα μπορεί να διαφζρουν λίγο. Για  να 



υπάρχει μια εφλογθ ςφγκριςθ ανάμεςα ςτα αποτελζςματα των δφο ακολουκιςτε τισ 

παρακάτω οδθγίεσ: 

1 βεβαιωκείτε ότι ο μετρθτισ του PDA ςασ δουλεφει ςωςτά 

2 οι ςυγκρίςεισ κα είναι πιο ακριβείσ εάν δεν φάτε για τουλάχιςτον 4 ϊρεσ ( καλφτερα 8 

ϊρεσ) πριν τθν μζτρθςθ 

3 πάρτε μαηί ςασ ςτο εργαςτιριο το PDA, ταινίεσ δοκιμισ και το διάλυμα ελζγχου 

4 βεβαιωκείτε ότι ο χρόνοσ ανάμεςα ςτισ μετριςεισ του εργαςτθρίου και του PDA είναι 15 

λεπτά. 

5 πλφνετε και ςτεγνϊςτε τα χζρια  ςασ πριν πάρετε ζνα δείγμα αίματοσ 

6 βεβαιωκείτε ότι ακολουκείτε πιςτά τισ οδθγίεσ αυτοφ του εγχειριδίου 

Τα αποτελζςματα μπορεί να ζχουν μικρζσ αποκλίςεισ εξαιτίασ των παρακάτω λόγων: 

Το οξυγόνο και ο αρικμόσ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων διαφζρει από άτομο ςε άτομο ακόμα 

και ςτο ίδιο το άτομο. ΟΛ μετριςεισ γλυκόηθσ είναι ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να καλφπτουν ζνα 

μεγάλο εφροσ ατόμων. Εάν οι δείκτεσ αίματοσ του χριςτθ είναι ςτο μζςον του εφρουσ τότε 

τα αποτελζςματα κα  είναι τα ιδανικά. Αλλιϊτικα κα υπάρχουν μικρζσ αποκλίςεισ (οι 

αποκλίςεισ πρζπει να είναι μζςα ςτο εφροσ που κακορίηουν οι τοπικζσ κυβερνιςεισ). 

10.8 Δοκιμζσ ελζγχου ποιότθτασ 

Το διάλυμα ελζγχου είναι ζνα διάλυμα γλυκόηθσ γνωςτισ ςυγκεντρϊςεωσ το οποίο 

χρθςιμοποιείται για να επιβεβαιϊνει ότι ο μετρθτισ του PDA και οι ταινίεσ δοκιμισ 

δουλεφουν ςωςτά.  Κανονικά πρζπει να χρθςιμοποιείτε μόνο το διάλυμα ελζγχου 1 ενϊ το 

διάλυμα ελζγχου 2 πρζπει να χρθςιμοποιείται μόνο για δευτερεφουςεσ δοκιμζσ. Το 

διάλυμα ελζγχου το αγοράηετε ξεχωριςτά. Να χρθςιμοποιείτε διαλφματα ελζγχου για να 

διενεργείτε δοκιμζσ ελζγχου ποιότθτασ ϊςτε να διαπιςτϊνετε ότι  ο μετρθτισ του PDA και 

οι ταινίεσ δοκιμισ δουλεφουν ςωςτά. 

Ρρζπει να διενεργείτε δοκιμζσ ελζγχου ποιότθτασ εάν υποπτεφεςκε ότι ο μετρθτισ του PDA 

ι οι ταινίεσ δοκιμισ δεν δουλεφουν ςωςτά, εάν υποπτεφεςκε ότι οι μετριςεισ είναι 

ανακριβείσ ι ανακόλουκεσ με το πϊσ αιςκάνεςτε ι εάν υποπτεφεςκε ότι ο μετρθτισ ζχει 

βλάβθ: 

1 εάν θ οκόνθ είναι αναμμζνθ ειςάγετε μια ταινία δοκιμισ και κα εμφανιςκεί θ οκόνθ 

μζτρθςθσ. Επιλζξτε το κουμπί διαλφματοσ ελζγχου για να δείξετε ότι κα κάνετε δοκιμι 

ελζγχου ποιότθτασ. Το PDA κα εμφανίςει ζνα ςχζδιο όπωσ ςτο ςχιμα 99. Κουνιςτε τθν 

φιάλθ του διαλφματοσ και απαλά πιζςτε για να βγει το διάλυμα, πετάξτε τθν πρϊτθ 

ςταγόνα και ρίξτε τθν δεφτερθ ςε μια κακαρι μθ απορροφθτικι επιφάνεια. Κατόπιν 

ακουμπιςτε τθ δεφτερθ ςταγόνα ςτθν περιοχι δείγματοσ τθσ ταινίασ. Μθν αφιςετε τθ 

φιάλθ να  ζρκει ςε επαφι με τθν ταινία. 



 

 

2 Πταν κα ζχει εφαρμοςκεί αρκετό διάλυμα ελζγχου θ οκόνθ κα αρχίςει τθν αντίςτροφθ 

μζτρθςθ για 5 δευτερόλεπτα και μετά κα εμφανίςει το αποτζλεςμα όπωσ φαίνεται ςτο 

ςχιμα 100. Το αποτζλεςμα κα εμφανιςτεί ςτο πάνω μιςό τθσ οκόνθσ. Εάν το αποτζλεςμα 

είναι μζςα ςτο εφροσ που είναι τυπωμζνο ςτθν ςυςκευαςία των ταινιϊν δοκιμισ (τυπικά 

CTRL1) τότε θ ςυςκευι δουλεφει ςωςτά. 

Σθμείωςθ 

Εάν δθμιουργείται μια μεγάλθ φοφςκα ςκουπίςτε με ζνα κακαρό βαμβακερό χαρτί και  

μετά κάντε τα ακόλουκα: εάν το παράκυρο δοκιμισ δεν είναι γεμάτο μθν προςκζςετε 

περιςςότερο διάλυμα. Ρετάξτε  τθν και δοκιμάςτε ξανά με μια καινοφργια ταινία. 



 

3 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δοκιμισ ςφρετε τον εξαγωγζα για να  εξάγετε τθν ταινία.  

Σθμείωςθ 

Τα αποτελζςματα των δοκιμϊν ελζγχου ποιότθτασ δεν καταγράφονται ςτο ιςτορικό και οι 

καρτζλεσ αποτελεςμάτων παραμζνουν γκρίηεσ. 

Εάν τα αποτελζςματα είναι εκτόσ του εφρουσ αναφοράσ: 

 Επιβεβαιϊςτε ότι ςυγκρίνετε το ςωςτό εφροσ. Τα αποτελζςματα του διαλφματοσ 
ελζγχου 1 πρζπει να ςυγκρίνονται με το εφροσ CTRL1 που είναι τυπωμζνο ςτο 
φιαλίδιο των ταινιϊν δοκιμισ. 

 Ελζγξτε  τθν θμερομθνία λιξθσ των ταινιϊν δοκιμισ και του διαλφματοσ ελζγχου. 
Βεβαιωκείτε ότι θ ςυςκευαςίεσ δεν ζχουν ανοιχτεί για διάςτθμα μεγαλφτερο των 6 
μθνϊν. 

 Βεβαιωκείτε ότι θ δοκιμι ζλαβε χϊρα εντόσ του ςωςτοφ εφρουσ τθσ κερμοκραςίασ 
(15 – 30ο C) 

 Βεβαιωκείτε ότι το φιαλίδιο των ταινιϊν δοκιμισ και θ φιάλθ του διαλφματοσ 
ελζγχου ζχουν βιδωκεί ςφιχτά 

 Βεβαιωκείτε ότι ακολουκείτε τισ οδθγίεσ ςωςτά 
 
Αφοφ ελζγξτε όλεσ τισ παραπάνω ςυνκικεσ επαναλάβατε τθν δοκιμι με μια καινοφργια 
ταινία. 
Εάν πάλι τα αποτελζςματα είναι εκτόσ του εφρουσ αναφοράσ που είναι τυπωμζνο ςτο 

φιαλίδιο των ταινιϊν δοκιμισ τότε ο μετρθτισ ςασ ενδζχεται να ζχει βλάβθ. Ηθτείςτε 

βοικεια και επικοινωνιςτε με τον ζμπορο.  

Το διάλυμα ελζγχου 1 είναι επαρκζσ  για τισ περιςςότερεσ ανάγκεσ αυτοελζγχου. Εάν 

νομίηετε ότι το PDA ι οι ταινίεσ δοκιμισ δεν δουλεφουν ςωςτά  μπορείτε να κάνετε μια 

δοκιμι επιπζδου 2. Επαναλάβετε τα παραπάνω βιματα με χριςθ του διαλφματοσ ελζγχου 

2 και δείτε εάν τα αποτελζςματα είναι εντόσ του εφρουσ αναφοράσ CTRL2 που είναι 

τυπωμζνο ςτθν ετικζτα. Για επαλικευςθ των αποτελεςμάτων τα αποτελζςματα του 



διαλφματοσ ελζγχου 1  πρζπει να είναι εντόσ του εφρουσ αναφοράσ CTRL1 και τα 

αποτελζςματα του διαλφματοσ ελζγχου 2  πρζπει να είναι εντόσ του εφρουσ αναφοράσ 

CTRL2. 

10.9 Ειςάγοντασ τθν τιμι μζτρθςισ ςασ χειροκίνθτα 

Μπορείτε επίςθσ να ειςάγετε τθν μζτρθςθ γλυκόηθσ χειροκίνθτα. Αυτό είναι χριςιμο εάν 
χρθςιμοποιείτε ζναν ξεχωριςτό μετρθτι γλυκόηθσ. Θ καταχϊρθςθ κα αποκθκευτεί ςτο 
ιςτορικό και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με τον υπολογιςτι Bolus.  
Από τθν αρχικι οκόνθ επιλζξτε το κουμπί Ενεργειϊν και κατόπιν το κουμπί Ειςαγωγι 

χειροκίνθτα τιμισ μζτρθςθσ BG για να μπείτε ςτθν οκόνθ χειροκίνθτθσ ειςαγωγισ (ςχιμα 

101). Χρθςιμοποιιςτε τα κουμπιά «+» και  «-» για να ειςάγετε τθν τιμι μζτρθςθσ, επιλζξτε 

τθν κατάλλθλθ ετικζτα ( πριν/μετά άςκθςθ, πριν/μετά γεφμα) και πιζςτε Αποκικευςθ. 

Τϊρα πιζςτε το κουμπί Επιςτροφισ για να βγείτε από τθν οκόνθ. 

Σθμείωςθ 

Μια μζτρθςθ αφοφ αποκθκευτεί ςτο ιςτορικό δεν μπορεί να αλλάξει. Εάν κζλετε να 

ειςάγετε μια διαφορετικι τιμι μζτρθςθσ BG, βγείτε πιζηοντασ το κουμπί Επιςτροφισ και 

ξαναμπείτε ςτθν οκόνθ χειροκίνθτθσ ειςαγωγισ.  

Σθμείωςθ 

Εάν ο Υπολογιςτισ Bolus είναι διακζςιμοσ ςτο μενοφ υκμίςεων το κουμπί γίνεται πράςινο 

μετά τθν καταγραφι μιασ μζτρθςθσ. Βλ κεφάλαιο 11 

 

10.10 Ρυκμίςεισ 

Από τθν αρχικι οκόνθ επιλζξτε υκμίςεισ/ BG υκμίςεισ. Ριζςτε υκμίςεισ υπενκφμιςθσ BG 

για να μπείτε ςτθν οκόνθ υκμίςεισ υπενκφμιςθσ BG (ςχιμα 102). 



 

Ριζςτε  + για να προςκζςετε νζα υπενκφμιςθ και ζνα παράκυρο κα ανοίξει (ςχιμα 103). 

Ειςάγετε τθν ϊρα και τθν ονομαςία τθσ υπενκφμιςθσ και πιζςτε ΟΚ. 

 

Σθμείωςθ 

Εάν κζλετε αυτι θ υπενκφμιςθ να επαναλαμβάνετε κάκε μζρα επιλζξτε το κουτάκι με τθν 

ετικζτα «Επανάλθψθ αυτισ τθσ υπενκφμιςθσ;» 

Ριζηοντασ το κουμπί ΟΚ κα ςασ επιςτρζψει ςτθ βαςικι οκόνθ υπενκφμιςθσ BG και θ νζα 

ςασ υπενκφμιςθ κα εμφανιςκεί. Τϊρα μπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τθν 

υπενκφμιςθ επιλζγοντασ/αποεπιλζγοντασ το κουτάκι (ςχιμα 104). 

 



Σθμείωςθ 

Εάν μια υπενκφμιςθ BG είναι ενεργοποιθμζνθ το εικονίδιο κα φαίνεται ςτθ Γραμμι 

Κατάςταςθσ. 

10.11 Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων μετρθτι γλυκόηθσ 

Σθμείωςθ 

Οι ειδοποιιςεισ BG αποτελοφνται από ζνα βραχφ ιχο (μπιπ), μια βραχεία δόνθςθ και 

μερικζσ φορζσ ζνα αναδυόμενο παράκυρο που ςυμβαίνουν ταυτόχρονα. 

Μινυμα Ειδοποίθςθσ BG  Είδοσ μθνφματοσ Λφςθ 
 
Σφάλμα εκκίνθςθσ μετρθτι BG Θχθτικό και Δόνθςθ με 

Ραράκυρο Μθνφματοσ 
Επανεκκίνθςθ του PDA. Εάν το πρόβλθμα 
επιμζνει, επικοινωνιςτε με τον ζμπορο. 

Θ ταινία δοκιμισ βγικε κατά τθ 
διάρκεια 

Θχθτικό και Δόνθςθ με 

Ραράκυρο Μθνφματοσ 

Επαναλάβατε τθ δοκιμι εξαςφαλίηοντασ ότι θ 
ταινία κα παραμείνει ςτθ κζςθ τθσ. 

Θ ταινία είναι μολυςμζνθ, 
χρθςιμοποιθμζνθ, ι το δείγμα 
προςτζκθκε πρόωρα 

Θχθτικό και Δόνθςθ με 

Ραράκυρο Μθνφματοσ 

 
Επαναλάβατε τθ δοκιμι με καινοφργια ταινία. 

 
Ανεπαρκζσ δείγμα Θχθτικό και Δόνθςθ με 

Ραράκυρο Μθνφματοσ 

Επαναλάβατε με καινοφργια ταινία. 
Βεβαιωκείτε ότι κα υπάρχει αρκετό αίμα ϊςτε 
να γεμίςει το παράκυρο δοκιμισ 

Θ κερμοκραςία υπερβαίνει το 
εφροσ λειτουργίασ 

Θχθτικό και Δόνθςθ με 

Ραράκυρο Μθνφματοσ 

Ράτε ςε μζροσ με κερμοκραςία μζςα ςτο  
εφροσ λειτουργίασ και επαναλάβατε τθ δοκιμι 

Το αποτζλεςμα είναι κάτω από το 
εφροσ μζτρθςθσ 

Θχθτικό και Δόνθςθ με 

Ραράκυρο Μθνφματοσ 

επαναλάβατε τθ δοκιμι. Εάν το αποτζλεςμα 
είναι το ίδιο, επικοινωνιςτε άμεςα με τον 
ιατρό ςασ. 

Το αποτζλεςμα είναι πάνω από το 
εφροσ μζτρθςθσ 

Θχθτικό και Δόνθςθ με 

Ραράκυρο Μθνφματοσ 

επαναλάβατε τθ δοκιμι. Εάν το αποτζλεςμα 
είναι το ίδιο, επικοινωνιςτε άμεςα με τον 
ιατρό ςασ. 

 
Ζλεγχοσ κετόνων Θχθτικό και Δόνθςθ με 

Ραράκυρο Μθνφματοσ 

Ελζγξτε τισ κετόνεσ και  επικοινωνιςτε άμεςα 
με τον ιατρό ςασ.. 

 

11 Τπολογιςτισ Bolus 

11.1 Ειςαγωγι 

Ρριν τθ χοριγθςθ ενόσ Bolus οι αςκενείσ ςυνικωσ πρζπει να υπολογίςουν τθν ποςότθτα 

ινςουλίνθσ που πρζπει να χορθγθκεί με βάςθ παραμζτρουσ όπωσ θ ποςότθτα 

υδατανκράκων που  τρϊνε. Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να είναι επιρρεπισ ςε λάκθ γιατί  

είναι πολλζσ οι παράμετροι που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. Το PDA διακζτει ζναν δυνατό 

υπολογιςτι Bolus, ο οποίοσ μπορεί να προτείνει το μζγεκοσ μιασ Bolus με βάςθ αυτά που 

ειςάγετε. Πταν οι ρυκμίςεισ ζχουν διαμορφωκεί ςωςτά ο υπολογιςτισ Bolus μπορεί να 

κάνει μια πρόταςθ για το μζγεκοσ ενόσ Bolus αφοφ ζχετε μετριςει τθ γλυκόηθ ςασ και 

ειςάγετε τθν ποςότθτα υδατανκράκων που  κα φάτε. Ο υπολογιςτισ Bolus μπορεί επίςθσ 

να λάβει υπόψθ τθν ποςότθτα ινςουλίνθσ που ιδθ χρθςιμοποιείται από  το ςϊμα ςασ και 

να κάνει διορκϊςεισ ςτο προτεινόμενο μζγεκοσ Bolus.  

Σθμείωςθ 

Ο υπολογιςτισ Bolus χρειάηεται τισ παρακάτω πλθροφορίεσ: 



1) Τρζχον επίπεδο γλυκόηθσ (από τον εςωτερικό μετρθτι BG) 

2) Επίπεδο ςτόχοσ (ρφκμιςθ χριςτθ- ρωτιςτε τον ιατρό ςασ) 

3) Αναλογία υδατανκράκων (ρωτιςτε τον ιατρό ςασ) 

4) Ρρόςλθψθ  υδατανκράκων (ειςαγωγι από τον χριςτθ) 

5) Ραράγοντασ ευαιςκθςίασ ςτθν ινςουλίνθ (ρωτιςτε τον ιατρό ςασ) 

6) Αρνθτικι/ αντίςτροφθ διόρκωςθ (ρφκμιςθ χριςτθ- ρωτιςτε τον ιατρό ςασ) 

7) Χρόνοσ ενεργοφσ ινςουλίνθσ (ρωτιςτε τον ιατρό ςασ) 

Θ πρόταςθ του υπολογιςτι Bolus υπολογίηεται ωσ εξισ: 

Ρρόταςθ Bolus = Bolus γεφματοσ + Bolus διόρκωςθσ – ενεργι ινςουλίνθ 

Θ Bolus γεφματοσ χρθςιμοποιείται για να καλφψει τθν αυξθμζνθ γλυκόηθ εξαιτίασ του 
φαγθτοφ: 
 
Bolus γεφματοσ (U) =  Ρρόςλθψθ  υδατανκράκων (g) 
                                        Αναλογία υδατανκράκων 
 
Θ Bolus διόρκωςθσ χρθςιμοποιείται για να φζρει το τρζχον επίπεδο γλυκόηθσ ςτο επίπεδο 
ςτόχοσ: 
             Bolus διόρκωςθσ (U) =  τρζχον επίπεδο γλυκόηθσ- επίπεδο ςτόχοσ (mmol/L) 
    Ραράγοντασ ευαιςκθςίασ ςτθν ινςουλίνθ (mmol/L/U) 
Σθμείωςθ 
 
Εάν θ Αρνθτικι Διόρκωςθ είναι ενεργοποιθμζνθ υπολογίηεται πάντα μια Bolus διόρκωςθ. 
Εάν θ Αρνθτικι Διόρκωςθ δεν είναι ενεργοποιθμζνθ θ Bolus διόρκωςθ υπολογίηεται μόνο 
εάν το τρζχον επίπεδο γλυκόηθσ είναι υψθλότερο από το επίπεδο –ςτόχοσ. 
 
Ενεργι ινςουλίνθ: Θ ινςουλίνθ φυςιολογικά απορροφάται από το ςϊμα μζςα ςε 4-6 ϊρεσ. 
Εάν πρόςφατα λάβατε μια Bolus τότε μπορεί ακόμα να υπάρχει Ενεργι ινςουλίνθ μζςα ςτο 
ςϊμα ςασ. Ο υπολογιςτισ Bolus αυτόματα αφαιρεί τθν ποςότθτα τθσ Ενεργισ ινςουλίνθσ με 
βάςθ τθν τελευταία Bolus ςασ και τον χρόνο ενεργοφσ ινςουλίνθσ που ζχετε ειςάγει ςτισ 
ρυκμίςεισ. 

 
Σθμείωςθ 

Ο υπολογιςτισ Bolus είναι απενεργοποιθμζνοσ από προεπιλογι. Ενεργοποιιςτε το 

χαρακτθριςτικό από το μενοφ ρυκμίςεων όπωσ περιγράφεται ςτο κεφάλαιο 11.3 

Σθμείωςθ 

Ο υπολογιςτισ Bolus χρθςιμοποιεί ρυκμίςεισ που ζχουν προκακοριςκεί από τον χριςτθ. 

Αυτζσ οι ρυκμίςεισ πρζπει να ειςαχκοφν υπό τθν επιτιρθςθ ενόσ επαγγελματία υγείασ. 

11.2 Χρθςιμοποιϊντασ τον υπολογιςτι Bolus 

1 Θ λειτουργία του υπολογιςτι Bolus κα είναι διακζςιμθ αφοφ χρθςιμοποιιςετε τον 

εςωτερικό μετρθτι γλυκόηθσ ι αφοφ ειςάγεται τθν τιμι μζτρθςθσ BG χειροκίνθτα και 



αποκθκεφςετε. Ριζςτε το κουμπί του υπολογιςτι Bolus και ο υπολογιςτισ κα ςασ ρωτιςει 

εάν τρϊτε τϊρα (ςχιμα 105 ). 

 

α) Εάν δεν ςκοπεφετε να φάτε και δεν κζλετε μια Bolus γεφματοσ επιλζξτε όχι και πθγαίνετε 

κατευκείαν ςτο βιμα 3. 

Σθμείωςθ 

Εάν δεν τρϊτε ο υπολογιςτισ Bolus δεν κα λάβει υπόψθ του υδατάνκρακεσ που κα φάτε. 

β) Εάν ςκοπεφετε να φάτε επιλζξτε ναι και ςυνεχίςτε με το επόμενο βιμα. 

2  Στο παράκυρο διαλόγου ειςάγετε τθν ςυνολικι ποςότθτα υδατανκράκων που ςκοπεφετε 

να φάτε (ςχιμα 106) και πιζςτε ΟΚ για να προχωριςετε ςτο επόμενο βιμα.  

Σθμείωςθ 

Μπορείτε να υπολογίςετε τθν ποςότθτα υδατανκράκων που περιζχει το φαγθτό ςασ 

διαβάηοντασ τα ςτοιχεία ςτθν ςυςκευαςία, από βιβλία μζτρθςθσ υδατανκράκων ι 

ανατρζχοντασ ςτθ βιβλιοκικθ τροφϊν του PDA. Θ ποςότθτα του φαγθτοφ  και θ μζκοδοσ 

μαγειρζματοσ μποροφν να ζχουν μεγάλθ επιρροι ςτθν ςυνολικι ποςότθτα υδατανκράκων.  



 

3 Θ επόμενθ ςελίδα είναι θ οκόνθ τθσ προτεινόμενθσ Bolus (ςχιμα 107).  Στθν κορυφι τθσ 

ςελίδασ είναι το προτεινόμενο μζγεκοσ, ςτθν μζςθ οι παράμετροι υπολογιςμοφ και ςτθ 

βάςθ κουμπιά ενεργειϊν. 

 

Α) ποςότθτα Bolus: Θ προτεινόμενθ ποςότθτα Bolus εμφανίηεται αυτόματα ςτθν περιοχι 

ποςότθτασ Bolus. Ριζηοντασ τον αρικμό ανοίγει ζνα παράκυρο διαλόγου που ςασ επιτρζπει 

να τον αλλάξετε. 

Β) παράμετροι υπολογιςμοφ: αυτι θ περιοχι δείχνει τισ παραμζτρουσ που 

χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό του προτεινόμενου Bolus ςυμπεριλαμβανομζνων 

τθσ μζτρθςθ γλυκόηθσ, πρόςλθψθσ υδατανκράκων και ενεργοφσ ινςουλίνθσ. Το τελευταίο 

αντικείμενο τθσ πρόταςθσ είναι θ ίδια θ πρόταςθ Bolus. 

Σθμείωςθ 

Εάν ο χριςτθσ ζχει ενεργοποιιςει και τθ λειτουργία εκτεταμζνου Bolus αυτζσ οι 

παράμετροι κα εμφανίηονται επίςθσ. 

Γ) Κουμπιά ενεργειϊν:  



 Εκτεταμζνθ Bolus: πιζςτε για να επιλζξτε τα χαρακτθριςτικά του Εκτεταμζνου Bolus ( 

βλ. κεφάλαιο 6.4) 

 Ζναρξθ: πιζςτε για να ξεκινιςει το Bolus. Κα ανοίξει ζνα παράκυρο επιβεβαίωςθσ 

πιζςτε ΟΚ για επιβεβαίωςθ ι Ακφρωςθ για να ςταματιςετε 

 Λεπτομζρειεσ:  πιζςτε για να ανοίξει ζνα παράκυρο που κα περιγράφει με 

λεπτομζρειεσ πωσ υπολογίςκθκε το προτεινόμενο Bolus.  

Σθμείωςθ 

Ο  υπολογιςτισ Bolus υπολογίηει μια προτεινόμενθ τιμι Bolus. Μιλιςτε με τον ιατρό ςασ 

για τθ χριςθ αυτισ τθσ λειτουργίασ. 

Σθμείωςθ 

Θ μζτρθςθ τθσ γλυκόηθσ ςασ ζχει ιςχφ μόνο για 10 λεπτά. Εάν δεν χορθγιςετε Bolus μζςα ςε 

10 λεπτά από τθν μζτρθςθ πρζπει να μετριςετε ξανά ϊςτε να υπολογιςκεί μια νζα τιμι 

Bolus. 

Σθμείωςθ 

Εάν θ μζτρθςθ ςασ είναι παραπάνω ι παρακάτω από το εφροσ μζτρθςθσ ο  υπολογιςτισ 

Bolus απενεργοποιείται. 

11.3 Ρυκμίςεισ 

Από τθν αρχικι οκόνθ μπορείτε να περιθγθκείτε  ςτισ υκμίςεισ Υπολογιςτι Bolus 

πιζηοντασ υκμίςεισ και μετά υκμίςεισ Ραροχισ Λνςουλίνθσ. 

Σθμείωςθ 

Οι παρακάτω 5 ρυκμίςεισ εμφανίηονται μόνο όταν ο Υπολογιςτισ Bolus είναι 

ενεργοποιθμζνοσ. 

1  Εφροσ επίπεδου - ςτόχου 

Ρρϊτα ορίςτε το προεπιλεγμζνο Εφροσ επίπεδου – ςτόχου. Εάν επικυμείτε μπορείτε να 

ορίςετε διαφορετικά εφρθ ςτόχου για διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ. 

2  Αναλογία υδατανκράκων 

Ρρϊτα ορίςτε τθν προεπιλεγμζνθ Αναλογία υδατανκράκων. Εάν επικυμείτε μπορείτε να 

ορίςετε διαφορετικζσ  Αναλογίεσ υδατανκράκων για διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ. 

Σθμείωςθ 

Θ Αναλογία υδατανκράκων ορίηεται ωσ θ ποςότθτα υδατανκράκων  που μπορεί να 

διαςπαςτεί ανά μονάδα ινςουλίνθσ και χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό των Bolus 



γευμάτων. Από τθν ςτιγμι που ο κακζνασ ζχει διαφορετικό μεταβολιςμό ειςάγετε αυτι τθν 

τιμι υπό τθν κακοδιγθςθ του ιατροφ ςασ. 

3 Ραράγοντασ ευαιςκθςίασ ςτθν ινςουλίνθ 

Ρρϊτα ορίςτε τον προεπιλεγμζνο Ραράγοντα ευαιςκθςίασ ςτθν ινςουλίνθ. Εάν επικυμείτε 

μπορείτε να ορίςετε διαφορετικοφσ  Ραράγοντεσ ευαιςκθςίασ ςτθν ινςουλίνθ για 

διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ. 

Σθμείωςθ 

Από τθν ςτιγμι που ο κακζνασ ζχει διαφορετικζσ τιμζσ επιλζξτε αυτζσ τισ ρυκμίςεισ υπό τθν 

κακοδιγθςθ του ιατροφ ςασ. 

4 Αρνθτικι Διόρκωςθ 

Ριζςτε για να ενεργοποιιςετε/απενεργοποιιςετε τθ λειτουργία Αρνθτικισ Διόρκωςθσ 

5  Χρόνοσ Ενεργοφσ Λνςουλίνθσ 

Ορίςτε τον προεπιλεγμζνο Χρόνο Ενεργοφσ Λνςουλίνθσ 

 

12  Ιςτορικό 

12.1  Βλζποντασ το ιςτορικό ςασ 

Από τθν Αρχικι οκόνθ πιζςτε το κουμπί του Λςτορικοφ για να δείτε τα αρχεία ςασ. 

12.1.1 Ημεριςιο θμερολόγιο 

Αφοφ πιζςτε το κουμπί του Λςτορικοφ το PDA κα εμφανίςει το Θμεριςιο θμερολόγιο εάν το 

PDA κρατιζται ςε προςανατολιςμό πορτραίτου (ςχιμα 108). Σε αυτι τθν οκόνθ μπορείτε να 

περιθγθκείτε ςτα αρχεία του ιςτορικοφ και να δείτε θμεριςια ςφνολα και άλλα ςτατιςτικά. 

 



Ριζςτε τθν θμερομθνία κοντά ςτθν κορυφι τθσ οκόνθσ για να ανοίξει ζνα παράκυρο από το 

οποίο μπορείτε να επιλζξετε οποιαδιποτε θμερολογιακι θμζρα ι πιζςτε τα βζλθ για να 

πάτε ςτθν προθγοφμενθ ι επόμενθ μζρα. Κάτω από τθν μζρα μπορείτε να δείτε τουσ 

μζςουσ όρουσ γλυκόηθσ, ςυνολικοφσ υδατάνκρακεσ, ςυνολικι ινςουλίνθ και % τθσ 

ςυνολικισ ινςουλίνθσ που ιταν για Bolus. Θ γκρι περιοχισ δείχνει καταχωριςει γεγονότων 

με χρονοςιμανςθ όπωσ μετριςεισ BG, αλλαγζσ ςτον Βαςικό υκμό και μεγζκθ Bolus. 

Μπορείτε με το δάχτυλο να περιθγθκείτε πάνω και κάτω ςτθ λίςτα. Επίςθσ μπορείτε να 

φιλτράρετε τα αποτελζςματα χρθςιμοποιϊντασ τα κουτάκια κάτω από τθ λίςτα. 

12.1.2  Διαγράμματα 

Εάν κρατιςετε το PDA ςασ ςε προςανατολιςμό περιοχισ κα δείξει τισ θμεριςιεσ 

πλθροφορίεσ ςασ ςε διάγραμμα (ςχιμα 109). 

 

Τα διαγράμματα δείχνουν 2 είδθ πλθροφοριϊν: 

1 Γλυκόηθ/ Υδατάνκρακεσ : για κάκε μζτρθςθ γλυκόηθσ φαίνεται μια τελεία ςτο άνω 

διάγραμμα. Κάκε καταγραφι πρόςλθψθσ υδατανκράκων εμφανίηεται ωσ κάκετθ 

πράςινθ γραμμι. 

2 Ροςότθτα παροχισ ινςουλίνθσ: βαςικοί ρυκμοί φαίνονται ωσ μπλε κυματομορφζσ. 

Τα Bolus φαίνονται ωσ μπλε κάκετεσ γραμμζσ. 

Οι χριςτεσ μποροφν αν εμφανίηουν ι να κρφβουν τισ πλθροφορίεσ ενόσ διαγράμματοσ 

τςεκάροντασ τα αντίςτοιχα κουτάκια. Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ εμφανίηονται με τθν πίεςθ 

του δαχτφλου επάνω ςτθν επικυμθτι περιοχι. 

Σθμείωςθ 

Για να αλλάξετε μζρα επιςτρζψτε ςτθν οκόνθ θμερολογίου (προςανατολιςμόσ πορτραίτου) 

αλλάξτε τθν θμζρα και μετά γυρίςτε το PDA ςε λειτουργία διαγράμματοσ. 

12.2 Μζςοι Όροι Ιςτορικοφ 

Από τθν οκόνθ θμερολογίου πιζςτε το κουμπί μζςων όρων για να ειςζλκετε ςτθν οκόνθ 

μζςων όρων Λςτορικοφ. 



12.2.1 Κατάλογοσ μζςων όρων Ιςτορικοφ 

Εάν κρατιςετε το PDA ςασ ςε προςανατολιςμό πορτραίτου θ οκόνθ κα δείξει τον Κατάλογο 

μζςων όρων Λςτορικοφ  (ςχιμα 110). Σε αυτι τθν ςελίδα βλζπουμε πλθροφορίεσ για τον 

μζςο όρο γλυκόηθσ και  παροχισ ινςουλίνθσ. Χρθςιμοποιιςτε τθν άνω γραμμι για να 

αλλάξετε τον αρικμό των θμερϊν που κζλετε για μζςο όρο. 

 

Στθ βάςθ τθσ οκόνθσ μπορείτε να επιλζξετε διάφορα φίλτρα για να δείτε π.χ. τουσ μζςουσ 

όρουσ όλων των μετριςεων που λιφκθκαν πριν/μετά τθν άςκθςθ, πριν/μετά το γεφμα κλπ. 

12.2.2 Ημερολόγιο μζςων όρων Ιςτορικοφ 

Αφοφ ειςζλκετε ςτθν ςελίδα μζςων όρων ιςτορικοφ μπορείτε να δείτε τθ λειτουργία 

θμερολογίου γυρίηοντασ το PDA ςε προςανατολιςμό περιοχισ (ςχιμα 111). Αυτι θ όψθ ςασ 

επιτρζπει να δείτε ωριαία δεδομζνα ςε μορφι θμερολογίου. Οι πλθροφορίεσ περιζχουν 

μετριςεισ BG, υδατάνκρακεσ και Bolus. 

 

Θ αριςτερι πλευρά τθσ οκόνθσ δείχνει τθν ϊρα ενϊ ςτθν κορυφι τθσ οκόνθσ φαίνεται θ 

μζρα. Μπορείτε να περιθγθκείτε ςε διαφορετικζσ ϊρεσ και χρονικζσ περιόδουσ και να δείτε 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τα επίπεδα γλυκόηθσ , υδατάνκρακεσ και Bolus. 

Στθν κορυφι τθσ οκόνθσ μπορείτε να αλλάξετε εβδομάδα με τα βζλθ. 



13 Γενικζσ Ρυκμίςεισ 

Από τθν Αρχικι οκόνθ μπορείτε να πάτε ςτισ Γενικζσ υκμίςεισ πιζηοντασ υκμίςεισ και 

μετά Γενικζσ υκμίςεισ (ςχιμα 112). 

 

13.1 Ημζρα και Ώρα 

Α) πιζςτε τθν επιλογι θμζρα και ϊρα για να ανοίξετε τισ ρυκμίςεισ θμζρασ και ϊρασ 

Β) πιζςτε τθν επιλογι θμζρα για να ρυκμίςετε τθν μζρα 

Γ) πιζςτε τθν επιλογι ϊρα για να ρυκμίςετε τθν ϊρα 

Δ) μορφι 24ϊρου: τςεκάρετε το κουτάκι για να εμφανίηεται θ ϊρα ςε μορφι 24ϊρου ι 

αφιςτε το άδεια για να εμφανίηεται ςε μορφι 12ϊρου 

Ρροςοχι 

Θ εκτζλεςθ των χρονικϊν περιόδων του βαςικοφ ρυκμοφ και τα αρχεία του ιςτορικοφ 

επθρεάηονται άμεςα από τισ ρυκμίςεισ θμζρασ και ϊρασ. Θ κεραπεία κα πρζπει να 

διακοπεί μζχρι να αλλάξουν οι ρυκμίςεισ θμζρα και ϊρασ. 

 

13.2 χετικά με το ςφςτθμα 

Από τισ Γενικζσ υκμίςεισ επιλζξτε Σχετικά με το ςφςτθμα. 

1 Ζκδοςθ προγράμματοσ : δείχνει τθν ζκδοςθ του προγράμματοσ του PDA και τθσ αντλίασ 

2 Σειριακόσ αρικμόσ του PDA: δείχνει τον ςειριακό αρικμό του PDA 

3 Σειριακόσ αρικμόσ τθσ αντλίασ: δείχνει τον ςειριακό αρικμό τθσ αντλίασ που ελζγχεται 

τϊρα από το PDA ( αυτόσ ο αρικμόσ είναι επίςθσ τυπωμζνοσ ςτο κάλυμμα τθσ αντλίασ) 



13.3 Γλϊςςα 

Από τισ Γενικζσ υκμίςεισ επιλζξτε Γλϊςςα. Θ γλϊςςα μπορεί να αλλάξει από αυτι τθν 

επιλογι. 

13.4 Κάρτα Μνιμθσ 

Από τισ Γενικζσ υκμίςεισ επιλζξτε κάρτα SD.  

1 Συνολικόσ χϊροσ: δείχνει τθν ςυνολικι χωρθτικότθτα  τθσ κάρτασ μνιμθσ ςασ 

2 Διακζςιμοσ χϊροσ: δείχνει πόςοσ χϊροσ είναι διακζςιμοσ για αποκικευςθ 

3 Εξαγωγι Λςτορικοφ: εξάγει το ιςτορικό ςτθν κάρτα μνιμθσ για αντίγραφο αςφαλείασ 

13.5 Εμφάνιςθ 

Από τισ Γενικζσ υκμίςεισ επιλζξτε Εμφάνιςθ.  

1 Φωτεινότθτα: Επιλζξτε Φωτεινότθτα για να ρυκμίςετε τθν φωτεινότθτα τθσ οκόνθσ. 

Μπορείτε να τθ ρυκμίςετε χειροκίνθτα ι αυτόματα. 

2 Σβιςιμο Οκόνθσ: Επιλζξτε Σβιςιμο Οκόνθσ για να ρυκμίςετε το χρονικό διάςτθμα μετά το 

οποίο θ οκόνθ κα ςβινει λόγω αδράνειασ 

Σθμείωςθ 

Το χρονικό όριο του οπίςκιου φωτιςμοφ είναι 5 δευτερόλεπτα και δεν μπορεί να αλλάξει. 

Σθμείωςθ 

Θ μείωςθ τθσ φωτεινότθτασ τθσ οκόνθσ μπορεί να αυξιςει δραματικά τθ ηωι τθσ 

μπαταρίασ. 

13.6 Ρυκμίςεισ Χριςτθ 

Ριζςτε υκμίςεισ Χριςτθ για να ειςζλκετε ςτισ υκμίςεισ Χριςτθ. 

1 Πνομα Χριςτθ: προςκζςτε εδϊ το όνομα χριςτθ 

2 Password: για αςφάλεια επιλζξτε «Password» για να αναγκάςετε τον χριςτθ να ειςάγει 

ζνα Password κατά τθν ενεργοποίθςθ. Το Password πρζπει να ζχει 6 χαρακτιρεσ οι οποίοι 

μπορεί να είναι οποιοςδιποτε ςυνδυαςμόσ γραμμάτων και αρικμϊν από το 1-9. Εάν το 

ξεχάςετε μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τον ςειριακό αρικμό τθσ αντλίασ για ξεκλείδωμα. 

3 Αλλαγι Password: χρθςιμοποιιςτε το για να αλλάξετε το Password 

4 Επαναφορά εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων: όλεσ οι ρυκμίςεισ επανζρχονται ςτισ προεπιλογζσ 

του εργοςταςίου 

Σθμείωςθ 



Πταν ζχουν επανζρκει οι εργοςταςιακζσ ρυκμίςεισ όλεσ οι ρυκμίςεισ χάνονται (εκτόσ από 

τθν ϊρα). Κρατιςτε ςθμειϊςεισ από όλεσ τισ ςθμαντικζσ ρυκμίςεισ πριν επαναφζρετε τισ 

εργοςταςιακζσ. 

Σθμείωςθ 

Ρριν τθν Επαναφορά των εργοςταςιακϊν ρυκμίςεων θ αντλία πρζπει να αποςκνδεκεί από 

το PDA. 

13.7 Bluetooth 

Σθμείωςθ 

Θ λειτουργία Bluetooth  χρειάηεται τθν εγκατάςταςθ μιασ κάρτασ μνιμθσ micro SD. 

Από τισ Γενικζσ υκμίςεισ επιλζξτε Bluetooth (ςχιμα 113). 

 

1 Bluetooth ανοικτό/κλειςτό: επιλζξτε το κουτάκι για να ανοίξει το Bluetooth. Κα 

εμφανιςκεί το ςιμα του Bluetooth ςτθν  γραμμι κατάςταςθσ. Ρεριςςότερεσ επιλογζσ κα 

εμφανιςκοφν όταν το Bluetooth είναι  ανοικτό. 

2 Πνομα Μθχανισ: επιλζξτε Πνομα Μθχανισ για να δϊςετε ςτο PDA ςασ ζνα μοναδικό 

όνομα 

 

3 Ορατότθτα: τςεκάρετε το κουτάκι για να επιτρζψετε άλλεσ ςυςκευζσ να ανιχνεφουν το 

PDA. Αυτι θ λειτουργία κα ςβινει ςε 120 δευτερόλεπτα. 



4 Ζρευνα για ςυςκευζσ: πιζςτε αυτό το κουμπί για να ψάξετε άλλεσ ςυςκευζσ Bluetooth 

που είναι κοντά. Ζνασ κατάλογοσ ςυςκευϊν κα εμφανιςκεί ςτο τμιμα Συςκευζσ Bluetooth 

(ςχιμα 115). Θ κατάςταςθ τθσ ςυςκευισ (ςυηευγμζνθ ι όχι) κα φαίνεται κάτω από τθν 

ονομαςία τθσ. 

 

5 Χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυςκευζσ από τον κατάλογο το PDA ζχει τισ παρακάτω επιλογζσ: 

Εάν μια ςυςκευι ςτον κατάλογο δεν είναι ςυηευγμζνθ πιζςτε το όνομα τθσ ςυςκευισ για να 

γίνει ηεφξθ με το PDA και κα ανοίξει ζνα αναδυόμενο παράκυρο για να ειςάγετε τον κωδικό 

ηεφξθσ. Ειςάγετε τον κωδικό και αποδεχκείτε τθν ηεφξθ με τθν νζα ςυςκευι. 

 

1 εάν μια ςυςκευι είναι ιδθ ςυηευγμζνθ με το PDA πιζηοντασ το όνομά τθσ κα ανοίξει ζνα 

παράκυρο διαλόγου (ςχιμα 117) που κα ςασ επιτρζψει είτε να εξάγετε το ιςτορικό είτε να 

διακόψετε τθν ηεφξθ. 

 

14 Πρόςκετα Χαρακτθριςτικά 



14.1 Μονάδα αναπαραγωγισ ιχου 

Το PDA περιζχει επίςθσ μια Μονάδα αναπαραγωγισ ιχου που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

για εκπαιδευτικά θχθτικά αρχεία. Από τθν Αρχικι οκόνθ επιλζξτε το κουμπί των Ενεργειϊν 

και μετά το κουμπί τθσ Μονάδασ αναπαραγωγισ ιχου. 

14.2 Αυτόματθ απενεργοποίθςθ 

Το ςφςτθμα αντλίασ ζχει μια λειτουργία αυτόματθσ απενεργοποίθςθ. Αυτι θ λειτουργία 

ενεργοποιείται επιλζγοντασ το κουτάκι ςτισ υκμίςεισ- υκμίςεισ Ραροχισ Λνςουλίνθσ- 

Αυτόματθ Απενεργοποίθςθ και μετά επιλζγοντασ τθν χρονοκακυςτζρθςθ πριν τθν 

αυτόματθ απενεργοποίθςθ.  

Πταν αυτι λειτουργία είναι ενεργοποιθμζνθ θ αντλία κα ςταματιςει αυτόματα τθν παροχι 

εάν δεν υπάρχει ενζργεια από τον χριςτθ (πίεςθ κουμπιοφ) για ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα. 15 λεπτά πριν το ςβιςιμο το PDA να βγάηει ιχουσ ενθμερϊνοντασ ότι θ  

αυτόματθ απενεργοποίθςθ κα ςυμβεί ςφντομα. Εάν δεν υπάρξει πίεςθ κουμπιοφ θ αντλία 

κα ςταματιςει   τθν παροχι και κα χτυπιςει ζνασ ςυναγερμόσ για να ειδοποιθκεί ο 

χριςτθσ ότι ςταμάτθςε θ παροχι. 

Σθμείωςθ 

Θ λειτουργία αυτόματθσ απενεργοποίθςθσ είναι απενεργοποιθμζνθ από προεπιλογι. Εάν θ 

αντλία ςταματιςει να λειτουργεί εξαιτίασ τθσ αυτόματθσ απενεργοποίθςθσ θ δεξαμενι κα 

πρζπει να αντικαταςτακεί για να ςυνεχιςκεί θ λειτουργία. 

14.3 Βάςθ δεδομζνων τροφϊν 

Θ Βάςθ δεδομζνων τροφϊν είναι ζνα πρόςκετο χαρακτθριςτικό που παρζχει δεδομζνα για 

τθν περιεκτικότθτα ςε υδατάνκρακεσ διάφορων τροφϊν. Από τθν Αρχικι οκόνθ επιλζξτε το 

κουμπί των Ενεργειϊν και μετά Βάςθ δεδομζνων τροφϊν. Πχι μόνο μπορείτε να 

περιθγθκείτε ςτθ Βάςθ δεδομζνων αλλά μπορείτε να προςκζςετε, να επεξεργαςκείτε και 

να διαγράψετε δεδομζνα τροφϊν. 

 

15   Αναςτολι/επανεκκίνθςθ 

 15.1  Πωσ γίνεται θ Αναςτολι/επανεκκίνθςθ 

Κάποιεσ φορζσ μπορεί να χρειαςκεί να διακόψετε προςωρινά τθν παροχι ινςουλίνθσ 

χρθςιμοποιϊντασ τθ λειτουργία Αναςτολισ. Αυτό μπορεί να ςυμβεί π.χ. επειδι δεν 

χρειάηεςκε ζγχυςθ ινςουλίνθσ ι επειδι πρζπει να αφαιρζςετε τθν αντλία από το  ςετ 

ζγχυςθσ. Από τθν Αρχικι οκόνθ επιλζξτε το κουμπί Αναςτολι για να διακόψετε προςωρινά 

τθν παροχι ινςουλίνθσ. Κα ανοίξει ζνα παράκυρο επιβεβαίωςθσ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 

118 πιζςτε ΟΚ για Αναςτολι ι Ακφρωςθ. Μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε Αναςτολι για 



μπορζςει θ αντλία να ανατυλιχκεί. Κυμθκείτε ότι μετά τθν ανατφλιξθ πρζπει να  οριςκεί θ 

δεξαμενι ξανά. 

 

Μετά τθν ενεργοποίθςθ τθσ Αναςτολισ το PDA επιςτρζφει ςτθν Αρχικι οκόνθ και θ περιοχι 

πλθροφοριϊν κα δείχνει για πόςο καιρό διακόπθκε θ παροχι. Το κουμπί Αναςτολισ γίνεται 

κουμπί Επανεκκίνθςθσ  όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 119.  

Σθμείωςθ 

Πταν βρίςκεται ςε λειτουργία Αναςτολισ το PDA βγάηει ιχο κάκε 15 λεπτά για να ςασ 

υπενκυμίςει ότι ζχει διακοπεί θ παροχι. 

 

Εάν κζλετε να ξαναρχίςει θ παροχι ινςουλίνθσ πιζςτε το κουμπί Επανεκκίνθςθ. Κα νοίξει 

ζνα παράκυρο διαλόγου (ςχιμα 120). Επιλζξτε ΟΚ για να ξαναρχίςει θ παροχι ινςουλίνθσ.  

 

Σθμείωςθ 



Εάν βρίςκεται ςε εξζλιξθ μια Bolus δεν μπορείτε να διακόψετε. Ρρζπει πρϊτα να 

ακυρϊςετε τθν Bolus πριν διακόψετε τθν παροχι. 

16 υναγερμοί και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 

Το ςφςτθμα αντλίασ ζχει ζνα εκτενζσ ςφςτθμα αςφαλείασ για να ελζγχει εάν αφφςικεσ 

καταςτάςεισ απαιτοφν άμεςθ προςοχι. Το ςφςτθμα κα δϊςει ςυναγερμοφσ με χριςθ ιχου, 

LED ι δονιςεων κακϊσ και πλθροφόρθςθ από τθν οκόνθ. 

Οι ςυναγερμοί τθσ αντλίασ δείχνουν λάκθ τθσ ςυςκευισ και όχι βλάβεσ τθσ υγείασ. Το 

ςφςτθμα περιζχει 2 μζρθ, θ αντλία ανιχνεφει και ςτζλνει τουσ ςυναγερμοφσ και το PDA τουσ 

λαμβάνει και ειδοποιεί τον χριςτθ. 

Το ςφςτθμα περιζχει μόνο ςυναγερμοφσ μεςαίασ και χαμθλισ προτεραιότθτασ όχι υψθλισ 

προτεραιότθτασ (όπωσ ορίηονται από τα πρότυπα ISO). 

Συναγερμοί μεςαίασ προτεραιότθτασ ςυμβαίνουν όταν ςταματάει θ παροχι λόγω τεχνικισ 

βλάβθσ και χρειάηεται ο χριςτθσ να επζμβει. 

Συναγερμοί μεςαίασ προτεραιότθτασ ςυμβαίνουν για να ειδοποιιςουν τον χριςτθ ότι κάτι 

κα γίνει ςφντομα αλλά θ παροχι ςυνεχίηεται κανονικά. 

Σθμείωςθ 

Δεν υπάρχουν ςυναγερμοί για να δείξουν ότι θ ινςουλίνθ ζχει παλιϊςει ι ότι υπάρχει 

διαρροι. Ο χριςτθσ κα πρζπει να γνωρίηει εάν ςυμβοφν τζτοιεσ καταςτάςεισ. 

Σθμείωςθ 

Πταν θ αντλία και το PDA εκκινοφν κανονικά χωρίσ ςυναγερμό τότε το ςφςτθμα 

ςυναγερμοφ δουλεφει κανονικά. 

Σθμείωςθ 

Εάν πζςει το ρεφμα ( άδεια μπαταρία) τα αρχεία του ςυναγερμοφ και οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ 

δεν χάνονται ακόμα και μετά από 30 δευτερόλεπτα χωρίσ ρεφμα 

Σθμείωςθ 

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τισ ρυκμίςεισ ςυναγερμοφ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ζνταςθσ 

του ιχου. 

 

 

 

 



                                 PDA Επίπεδα προτεραιότθτασ ςυναγερμοφ 

16.1 υναγερμοί Αντλίασ 

Πεξηγξαθή Πξνηεξαηόηεηα 
ήκα 
ζπλαγεξκνύ Θύζε/Γλέξγεηα 

Σειείσζε ε 
ηλζνπιίλε 

 
Ιεζαίν 

 
Δόλεζε 

Σειείσζε ε ηλζνπιίλε θαη ζηακάηεζε ε 
παξνρή. Ε αληιία απηόκαηα ζα αλαηπιηρζεί. 
Αληηθαηαζηήζηε ηε δεμακελή θαη κεηξήζηε ηε 
γιπθόδε ζαο. 

Αληρλεύζεθε 
κπινθάξηζκα 
(Απόθξαμε) 

Ιεζαίν LED, 
Δόλεζε 

ηακάηεζε ε παξνρή. Αληηθαηαζηήζηε ηε 
δεμακελή/ζεη έγρπζεο θαη κεηξήζηε ηε 
γιπθόδε ζαο 

Απξόζκελε 
Αλαζηνιή παξνρήο 

Ιεζαίν LED, 
Δόλεζε 

ηακάηεζε ε παξνρή. Αληηθαηαζηήζηε ηε 
δεμακελή/ζεη έγρπζεο θαη κεηξήζηε ηε 
γιπθόδε ζαο Γάλ ην πξόβιεκα επηκέλεη, 
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ έκπνξν. 

Γμαληιεκέλε 
κπαηαξία 

Ιεζαίν LED, 
Δόλεζε ηακάηεζε ε παξνρή.. 

Ε αληιία απηόκαηα ζα αλαηπιηρζεί. 
Αληηθαηαζηήζηε ηελ κπαηαξία κε κηα 
θνξηηζκέλε 

Δελ γίλεηαη λα 
δνζεί πιήξεο 
Bolus/ρακειή δόζε 

 
Υακειό 

LED, 
Δόλεζε 

Δελ ππάξρεη αξθεηή ηλζνπιίλε ζηε δεμακελή 
γηα λα εθηειεζζεί ε bolus. Πξνεηνηκάζηε κηα 
λέα δεμακελή γηα λα αληηθαηαζηήζεηε ηελ 
άδεηα. 

Γπίπεδν κπαηαξίαο 
ρακειό 

 
Υακειό 

LED, 
Δόλεζε 

Σα επίπεδα ηεο κπαηαξίαο είλαη θάησ από 
5%. Πξνεηνηκάζηε κηα θνξηηζκέλε γηα 
αληηθαηάζηαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίπεδο 
ςυναγερμοφ Οπτικό  Ιχοσ 
Μεςαία 
προτεραιότθτα  

Κίτρινο φωσ που 
αναβοςβινει 3 ςυνεχόμενοι ιχοι 

Χαμθλι 
προτεραιότθτα  Στακερό κίτρινο φωσ 2  ςυνεχόμενοι ιχοι 

Επίπεδα προτεραιότθτασ ςυναγερμοφ Αντλίασ 

Επίπεδο 
ςυναγερμοφ Οπτικό              Ιχοσ                           Δόνθςθ 
Μεςαία 
προτεραιότθτα  

Κίτρινο φωσ που 
αναβοςβινει   όχι                              Ναι 

Χαμθλι 
προτεραιότθτα  Στακερό κίτρινο φωσ 

 όχι                               Ναι 

Ζνταςθ ιχου 
Συςκευι  Επίπεδο θχθτικισ πίεςθσ (dB) 

Αντλία 
 

κανζνα 

PDA 
 

60-90 
 

 



16.2 υναγερμοί PDA 

 

Πεξηγξαθή  Πξνηεξαηόηεηα   ήκα Θύζε/Γλέξγεηα 
Σειείσζε ε ηλζνπιίλε Ιεζαίν LED, 

Δόλεζε 
Σειείσζε ε ηλζνπιίλε θαη ζηακάηεζε ε παξνρή. Ε αληιία 
απηόκαηα ζα αλαηπιηρζεί. Αληηθαηαζηήζηε ηε δεμακελή 
θαη κεηξήζηε ηε γιπθόδε ζαο. 

Αληρλεύζεθε κπινθάξηζκα 
(Απόθξαμε) 

Ιεζαίν LED, 
Δόλεζε 

ηακάηεζε ε παξνρή. Αληηθαηαζηήζηε ηε δεμακελή/ζεη 
έγρπζεο θαη κεηξήζηε ηε γιπθόδε ζαο 

Απξόζκελε Αλαζηνιή 
παξνρήο 

Ιεζαίν LED, 
Δόλεζε 

ηακάηεζε ε παξνρή. Αληηθαηαζηήζηε ηε δεμακελή/ζεη 
έγρπζεο θαη κεηξήζηε ηε γιπθόδε ζαο Γάλ ην πξόβιεκα 
επηκέλεη, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ έκπνξν. 

Γμαληιεκέλε κπαηαξία Ιεζαίν LED, 
Δόλεζε ηακάηεζε ε παξνρή. 

Ε αληιία απηόκαηα ζα αλαηπιηρζεί. Αληηθαηαζηήζηε 
ηελ κπαηαξία κε κηα θνξηηζκέλε 

Δελ γίλεηαη λα δνζεί 
πιήξεο Bolus/ρακειή 
δόζε 

Υακειό LED, 
Δόλεζε 

Δελ ππάξρεη αξθεηή ηλζνπιίλε ζηε δεμακελή γηα λα 
εθηειεζζεί ε bolus. Πξνεηνηκάζηε κηα λέα δεμακελή γηα 
λα αληηθαηαζηήζεηε ηελ άδεηα. 

Γπίπεδν κπαηαξίαο 
ρακειό 

Υακειό LED, 
Δόλεζε 

Σα επίπεδα ηεο κπαηαξίαο είλαη θάησ από 5%. 
Πξνεηνηκάζηε κηα θνξηηζκέλε γηα αληηθαηάζηαζε 

PDA  Γμαληιεκέλε 
κπαηαξία 

Υακειό LED, 
Δόλεζε 

Σα επίπεδα ηεο κπαηαξίαο ηνπ PDA είλαη θάησ από 5%. 
πλδέζηε ζηνλ θνξηηζηή. 

PDA Βιάβε Υακειό LED, 
Δόλεζε 

Γπαλεθθηλήζηε ην PDA. Γάλ ην πξόβιεκα επηκέλεη, 
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ έκπνξν γηα επηδηόξζσζε ή 
αληηθαηάζηαζε. 

 

Σθμείωςθ 

Πταν ςυμβαίνει ςυναγερμόσ μεςαίασ προτεραιότθτασ θ αντλία αυτόματα ανατυλίγεται και 

ςταματά τθν παροχι ινςουλίνθσ. Εάν αναδυόμενο παράκυρο εμφανίηεται και δείχνει 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και προτεινόμενεσ λφςεισ. Ριζςτε ΟΚ για να το κλείςετε. Τϊρα 

πρζπει να αντικαταςτιςετε τθ δεξαμενι και να επανεκκινιςετε το ςφςτθμα  για να 

ξαναρχίςει θ παροχι. 

Σθμείωςθ 

Πταν το PDA δίνει ςιμα ςυναγερμοφ δονείται για να εξαςφαλιςκεί θ ειδοποίθςθ του 

χριςτθ. 

Σθμείωςθ 

Συναγερμοί χαμθλισ προτεραιότθτασ χτυποφν μόνο μια φορά. 

 

16.3 Κακυςτζρθςθ ςυςτιματοσ ςυναγερμοφ 

Το ςφςτθμα ςυναγερμοφ ζχει μια εγγενι κακυςτζρθςθ ανάμεςα ςτα 2 εξαρτιματα όπωσ 

φαίνεται ςτο ςχιμα 121: 

 Τ2-Τ1: ο χρόνοσ που χρειάηεται ζνασ αιςκθτιρασ αςφαλείασ ςτθν αντλία για να 

ανιχνεφςει ζναν ςυναγερμό ≤0.1s. 

 Τ3-Τ2: ο χρόνοσ που χρειάηεται ανάμεςα ςτθν ανίχνευςθ του ςυναγερμοφ και ςτθν 

αποςτολι ςιματοσ ςυναγερμοφ  μζςα ςτθν αντλία ≤0.1s. 

 Τ4-Τ3: ο χρόνοσ που χρειάηεται θ αντλία για να ςτείλει τισ πλθροφορίεσ του 

ςυναγερμοφ αςφρματα ςτο  PDA ≤ 4s. 



 Τ5-Τ4: ο χρόνοσ που χρειάηεται το PDA αφοφ ζλαβε τον ςυναγερμό για να ςτείλει 

ςιμα ≤0.1s. 

 

Γραφικι απεικόνιςθ τθσ κακυςτζρθςθσ του ςυναγερμοφ 

Το ςφςτθμα ςυναγερμοφ είναι διαμοιραςμζνο – εάν ζνασ αιςκθτιρασ τθσ αντλίασ 

ανιχνεφςει ζναν ςυναγερμό ςτζλνει ςιμα ςε 0,2 δευτερόλεπτα. Το PDA κα λάβει το ςιμα 

και χτυπιςει ςυναγερμό ςε 4 δευτερόλεπτα.  

 

17 υντιρθςθ 

Θ αντλία και το PDA είναι όργανα ακριβείασ. Ακατάλλθλθ χριςθ και ςυντιρθςθ κα 

προκαλζςουν μειωμζνθ ακρίβεια ι ακόμα και βλάβθ. 

17.1 Κακαριςμόσ 

17.1.1  Αντλία 

1 Κακαρίςτε τθν εξωτερικι επιφάνεια χρθςιμοποιϊντασ ζνα απαλό κακαριςτικό και μαλακό 

υγρό φφαςμα. Χρθςιμοποιιςτε ζνα άλλο κομμάτι φφαςμα για να τθ ςτεγνϊςετε 

2 Απολυμάνατε με τολφπιο αλκοόλθσ 

3 Μθν χρθςιμοποιείτε διαλυτικά, αςετόν κλπ. για να κακαρίςετε τθν εξωτερικι επιφάνεια 

4 Διατθριςτε τθν αντλία ςτεγνι, αποφφγετε το νερό 

5 Μθν χρθςιμοποιείτε κανζνα λιπαντικό 

17.1.2  PDA 

1 Κακαρίςτε τθν εξωτερικι επιφάνεια χρθςιμοποιϊντασ ζνα απαλό κακαριςτικό και μαλακό 

υγρό φφαςμα. Χρθςιμοποιιςτε ζνα άλλο κομμάτι φφαςμα για να τθ ςτεγνϊςετε 

2 Απολυμάνατε με τολφπιο αλκοόλθσ 



3 Μθν χρθςιμοποιείτε διαλυτικά, αςετόν κλπ. για να κακαρίςετε τθν εξωτερικι επιφάνεια 

4 Διατθριςτε το PDA ςτεγνό, αποφφγετε το νερό 

5 Μθν χρθςιμοποιείτε κανζνα λιπαντικό 

6 Διατθριςτε τθν περιοχι  τθσ κφρασ των ταινιϊν δοκιμισ κακαρι 

17.1.3  υςκευι παρακζντθςθσ 

Πταν χρειαςκεί χρθςιμοποιιςτε ζνα μαλακό υγρό πανί βρεγμζνο με ςαποφνι και ηεςτό νερό 

για να ςκουπίςετε τθν επιφάνεια. Μθ βυκίηετε τθν ςυςκευι παρακζντθςθσ ςε νερό. 

 

17.2 Αποφυγι ακραίων κερμοκραςιϊν 

1 Αποφφγετε τθ ζκκεςθ τθσ αντλίασ και του PDA ςε κερμοκραςίεσ πάνω από 40ο C και κάτω 

από 0ο C 

2 Τα διαλφματα ινςουλίνθσ  παγϊνουν κοντά ςτουσ 0ο C και αλλοιϊνονται ςε υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ. Άμα είςτε ζξω ςε κρφο καιρό κρατιςτε τθν αντλία κοντά ςτο ςϊμα ςασ και 

καλφψτε τθν με ρουχιςμό. Αν βρίςκεςτε ςε ηεςτό περιβάλλοντα προςπακιςτε να ζχετε τθν 

αντλία και τθν ινςουλίνθ δροςερζσ. 

3 Μθν απολυμαίνετε με ατμό ι αυτόκλειςτο τθν αντλία  και το PDA 

 

17.3 Αποφυγι εμβφκιςθσ ςε νερό 

Θ αντλία είναι αδιάβροχθ (IPX4). Πμωσ μθν τθ βυκίηετε πλιρωσ ςε νερό. Εάν ζχετε ςκοπό 

να κάνετε μπάνιο, να κολυμπιςετε ι να επιδοκείτε ςε καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ πρζπει 

να διακόψετε τθν παροχι ινςουλίνθσ κα να αφαιρζςετε τθν αντλία από τθ βάςθ τθσ.  

Το PDA δεν είναι αδιάβροχο και πρζπει να βρίςκετε μακριά από νερά πάντα. 

17.4  Σαινίεσ Δοκιμισ 

 Χρθςιμοποιιςτε μόνο τισ Exactive EQ ταινίεσ μζτρθςθσ γλυκόηθσ τθσ MicroTech 

 Αποκθκεφςτε τθσ ςε κακαρό ξθρό περιβάλλον  ςτουσ 5 – 30ο C.  Μθν τισ 

αποκθκεφετε κοντά ςε πθγι κερμότθτασ ι ςε άμεςο θλιακό φωσ 

  Μθν τισ ψφξετε ι τισ καταψφξετε 

 Μθν τισ αποκθκεφετε ι τισ χρθςιμοποιείται ςε υγρό περιβάλλον όπωσ ςτο μπάνιο 

 Κλείςτε αμζςωσ το καπάκι του φιαλιδίου μόλισ βγάλετε μια ταινία 

 Χρθςιμοποιιςτε αμζςωσ τθν ταινία μόλισ τθν βγάλετε από το φιαλίδιο 

 Μθν χρθςιμοποιείτε ταινίεσ που ζχουν λιξει. Εάν το κάνετε μπορεί να ζχετε 

ανακριβείσ μετριςεισ 



Σθμείωςθ 

Θ ετικζτα των ταινιϊν δοκιμισ αναγράφει τθν θμερομθνία λιξθσ ςε μορφι ζτουσ- μινα. 

Ρ.χ. 2019-01 ςθμαίνει ότι θ ταινίεσ ιςχφουν μζχρι τον Λανουάριο 2019. 

Ειδικζσ οδθγίεσ για ταινίεσ που πουλιοφνται ςε φιαλίδιο   

 Οι ταινίεσ κα πρζπει να αποκθκεφονται ςτο φιαλίδιο με κλειςτό το καπάκι  

 Μθν τισ αποκθκεφετε εκτόσ του φιαλιδίου 

 Μθν τισ μεταφζρετε ςε άλλο δοχείο 

 Κλείςτε αμζςωσ το καπάκι του φιαλιδίου μόλισ βγάλετε μια ταινία 

 Ζνα καινοφργιο φιαλίδιο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 6 μινεσ από τότε που 

ανοίχκθκε. Σθμειϊςτε τθν θμερομθνία ϊςτε να το πετάξετε μετά. 

Ρροφυλάξεισ : 

Για διαγνωςτικι χριςθ in vitro: 

 Χρθςιμοποιιςτε αμζςωσ τθν ταινία μόλισ τθν βγάλετε από το φιαλίδιο 

 Μθν χρθςιμοποιείτε ταινίεσ που είναι ςχιςμζνεσ, λυγιςμζνεσ ι φκαρμζνεσ για 

οποιοδιποτε λόγο. Μθν χρθςιμοποιείτε μεταχειριςμζνεσ ταινίεσ 

 Κρατιςτε τθν ςυςκευαςία μακριά από παιδιά και ηϊα 

 Συμβουλευτείτε τον ιατρό ςασ πριν κάνετε οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ κεραπεία ςασ 

βαςιηόμενοσ ςτα αποτελζςματα των ταινιϊν 

 Ανατρζξατε ςτισ οδθγίεσ των ταινιϊν δοκιμισ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

17.5 Διάλυμα ελζγχου 

Το διάλυμα ελζγχου είναι ζνα διάλυμα γλυκόηθσ γνωςτισ ςυγκεντρϊςεωσ το οποίο 

χρθςιμοποιείται για να επιβεβαιϊνει ότι ο μετρθτισ του PDA και οι ταινίεσ δοκιμισ 

δουλεφουν ςωςτά.  Να χρθςιμοποιείτε διαλφματα ελζγχου για να διενεργείτε δοκιμζσ 

ελζγχου ποιότθτασ ϊςτε να διαπιςτϊνετε ότι  ο μετρθτισ του PDA και οι ταινίεσ δοκιμισ 

δουλεφουν ςωςτά. 

Ρρζπει να διενεργείτε δοκιμζσ ελζγχου ποιότθτασ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ : 

 εάν υποπτεφεςκε ότι ο μετρθτισ του PDA ι οι ταινίεσ δοκιμισ δεν δουλεφουν 

ςωςτά,  

 εάν υποπτεφεςκε ότι οι μετριςεισ είναι ανακριβείσ ι ανακόλουκεσ με το πϊσ 

αιςκάνεςτε  

 εάν υποπτεφεςκε ότι ο μετρθτισ ζχει βλάβθ 

 αφοφ ζχετε κακαρίςει το PDA 

 

Ανατρζξατε ςτο κεφάλαιο 10.8  για οδθγίεσ. 



Αποκικευςθ και χειριςμόσ 

Εξετάςτε τισ παρακάτω οδθγίεσ αποκικευςθσ και χειριςμοφ: 

 Αποκθκεφςτε το διάλυμα ελζγχου ςτουσ 5 – 30ο C.   

 Μθν το ψφξετε ι το καταψφξετε 

 Αν είναι κρφο μθν το χρθςιμοποιιςετε μζχρι να φτάςει ςε κερμοκραςία δωματίου 

 Μθν χρθςιμοποιείτε λθγμζνο διάλυμα ελζγχου. 

Σθμείωςθ 

Θ ετικζτα του διαλφματοσ ελζγχου αναγράφει τθν θμερομθνία λιξθσ ςε μορφι ζτουσ- μινα. 

Ρ.χ. 2019-01 ςθμαίνει ότι θ ταινίεσ ιςχφουν μζχρι τον Λανουάριο 2019 

 Το διάλυμα ελζγχου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 6 μινεσ από τότε που ανοίχκθκε. 

Σθμειϊςτε τθν θμερομθνία ϊςτε να το πετάξετε μετά. 

Ρροφυλάξεισ 

Για διαγνωςτικι χριςθ in vitro. Το διάλυμα ελζγχου χρθςιμοποιείται για εξωτερικζσ 

δοκιμζσ. Μθν το καταπίνετε ι το εγχφνετε. 

 Κα πρζπει να το ανακινείτε πριν τθ χριςθ 

 Οι δοκιμζσ ελζγχου ποιότθτασ πρζπει να διενεργοφνται ςτουσ 15 – 30ο C.   

 Χρθςιμοποιιςτε το διάλυμα που ςυνιςτάται για τον μετρθτι ςασ 

 Το εφροσ ελζγχου που αναγράφεται ςτθν ςυςκευαςία δεν αποτελεί το ςυνιςτϊμενο 

εφροσ για τα δικά ςασ επίπεδα γλυκόηθσ. Το δικό ςασ εφροσ πρζπει να κακοριςκεί 

από τον ιατρό ςασ. 

17.6 Ακτινογραφίεσ, αξονικζσ και μαγνθτικζσ τομογραφίεσ 

Αν πρόκειται να κάνετε ακτινογραφίεσ, αξονικζσ και μαγνθτικζσ τομογραφίεσ αφαιρζςτε τθν 

αντλία και το PDA πριν ειςζλκετε ςτο χϊρο που ζχει τον άνω εξοπλιςμό. 

 

17.7 Προφυλάξεισ 

Ραρόλο που θ αντλία ζχει ςφςτθμα ςυναγερμοφ δεν μπορεί να ειδοποιιςει για το εάν το 

ςφςτθμα ζχει διαρροι ι εάν θ ινςουλίνθ ζχει χάςει τθ δυναμικότθτά τθσ. Γι’αυτό είναι 

ςθμαντικό να μετράται τθ γλυκόηθ ςασ τουλάχιςτον 4 φορζσ τθν θμζρα. Αν θ γλυκόηθ εζιναι 

εκτόσ ορίων ελζγξτε τθν αντλία και το  ςετ ζγχυςθσ για να βεβαιωκείτε ότι ςασ χορθγείτε θ 

ςωςτι ποςότθτα. 

17.8 Αςφρματθ ςφνδεςθ 

Θ αντλία και το PDA επικοινωνοφν αςφρματα και όταν το PDA ςτζλνει οδθγίεσ θ αντλία 

πρζπει να είναι ςε αποδεκτι απόςταςθ. Το εφροσ επικοινωνίασ τουσ είναι 2 μζτρα.  Θ 



απόςταςθ και ο περιβάλλων χϊροσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο για τθν ακεραιτότθτα του 

αςφρματου ςιματοσ. Ακολουκιςτε τισ παρακάτω  ςυμβουλζσ για τθν μεγιςτοποίθςθ του 

αςφρματου ςιματοσ: 

 Αποφφγετε τα εμπόδια ανάμεςα ςτθν αντλία και το PDA όπωσ τοίχουσ, πατϊματα, 

ανκρϊπουσ κλπ 

 Αποφφγετε ενδυμαςία που περιζχει μεταλλικζσ ουςίεσ κοντά ςτθν αντλία 

 Αποφφγετε δυνατι θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία 

 Κρατιςτε μακριά άλλεσ αςφρματεσ ςυςκευζσ ακόμα και εάν είναι ςφμφωνεσ με τθν 

νομοκεςία. Μπορεί να δθμιουργθκοφν αςφρματεσ παρεμβολζσ. 

Εάν θ ιςχφσ του ςιματοσ είναι καλι τότε οι πλθροφορίεσ κα ταξιδεφουν γριγορα ανάμεςα 

ςτισ 2 ςυςκευζσ. Ράντα να παρατθρείτε το εικονίδιο  ιςχφοσ του ςιματοε ςτθν γραμμι 

κατάςταςθσ του PDA. Εάν το ςιμα είναι αδφναμο δεν κα είναι δυνατι θ επικοινωνία 

μεταξφ τουσ. 

Σθμείωςθ 

Εάν το ςιμα είναι αδφναμο ελζγξτε εάν αποφφγατε τισ παραπάνω  4 ςυνκικεσ. Εάν το ςιμα 

παραμζνει αδφναμο πλθςιάςτε το PDA ςτθν αντλία. Εάν θ κατάςταςθ επιμζνει 

επικοινωνιςτε με τθν υποςτιριξθ πελατϊν. 

17.9 Απόρριψθ 

Πταν αντικακιςτάτε τθν αντλία, τον φορθτό ελεγκτι και τα εξαρτιματά τουσ μθν τα πετάτε. 

Δϊςτε τα ςε ζνα κατάςτθμα ανακφκλωςθσ θλεκτρονικϊν ι φζρτε τα ςτθν εταιρία μασ. Μθν 

πετάτε τισ χρθςιμοποιθμζνεσ μπαταρίεσ αλλά απορρίψτε τισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

ανακφκλωςθσ. 

17.10 Μεταφορά 

Αποφφγετε τθν τοποκζτθςθ βαριϊν αντικειμζνων πάνω ςτθν αντλία και το PDA. Μεταφζρτε 

τα ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ μεταφοράσ. 

17.11 Αποκικευςθ 

Εάν προςωρινά δεν χρθςιμοποιείτε το ςφςτθμα αποκθκεφςτε το ςε μζροσ δροςερό, ξθρό, 

κακαρό και καλά αεριηόμενο. Εάν αποφαςίςετε να μθν το χρθςιμοποιιςετε για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα τθν μπαταρία πρζπει να τθν  αποκθκεφςετε ξεχωριςτά. 

17.12 Άλλα κζματα 

Πταν χειρίηεςτε πικανά μολυςματικζσ ουςίεσ (όπωσ αίμα ι αντιδραςτιρια) χρθςιμοποιείτε 

προςτατευτικά γάντια ι άλλα προςτατευτικά καλφμματα εάν είναι πικανι θ ζκκεςθ του 

δζρματοσ. 

 



18. Προδιαγραφζσ 

18.1 Γενικζσ Προδιαγραφζσ 

 

Αληιία PDA 
Αξ. Ινληέινπ MTM-1 MTM-2 
Ιέγεζνο 59.5x40x11.1mm (ΙxΠxΤ) 112 x 57.2 x12mm (ΙxΠxΤ) 

Βάξνο 
23g (ρσξίο κπαηαξία ή 

ηλζνπιίλε) 71g (ρσξίο κπαηαξία) 
Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο 2ml - 
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 5-40°C (41-104 °F) 5-40°C (41-104 °F) 
Τγξαζία ιεηηνπξγίαο 10-93% (ρσξίο ζπκπύθλσζε) 10-93% (ρσξίο ζπκπύθλσζε) 
Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο -40°C-55°C -40C-55C 
Τγξαζία Θεξκνθξαζία 5-95% (ρσξίο ζπκπύθλσζε) 5-95% (ρσξίο ζπκπύθλσζε) 
Αλζεθηηθόηεηα ζην λεξό IPX4 IPX0 
ήκαηα ζπλαγεξκνύ LED (θίηξηλν), δόλεζε ήρνο, LED (θίηξηλν), νζόλε 

Απνζήθεπζε ηζηνξηθνύ 
Απηόκαηνο ζπγρξνληζκόο κε 

PDA Πξόζβαζε από ηελ νζόλε 
Οζόλε  όρη 3.2 inch έγρξσκε νζόλε αθήο 
Ιπαηαξία  70mAh 1000mAh 

Όξην ζπλαγεξκνύ ρακειήο ζηάζκεο 10-50U, ζε δόζεηο ησλ 5U, 10U πξνεπηινγή 
Απηόκαηε απελεξγνπνίεζε Γλεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε – πξνεπηινγή 

απελεξγνπνηεκέλν 
Υξνληθό εύξνο απη. Απελεξγ. 1-24 ώξεο, δηαζηήκαηα 1 ώξαο, 10 ώξεο πξνεπηινγή 
Ιλήκε ρσξίο ηξνθνδνζία Δηαηεξνύληαη ξπζκίζεηο θαη αξρεία. 
Αζύξκαηε ζπρλόηεηα θαη εύξνο δώλεο 

 

πρλόηεηα: 2.402GHz~2.48 GHz Γύξνο Δώλεο: 1Mbps 
Αζύξκαηε δηακόξθσζε  

GFSK 
Αθηηλνβνινύκελε ηζρύο  

-2dBm 

 
Γγγύεζε 

 
4 ρξόληα 

 

   18.2 Παροχι ινςουλίνθσ 

Χαρακτηριστικό Προδιαγραυές 

Βαζηθόο Ρπζκόο 0.025 - 35 U/hr, πξνγξακκαηηζκέλν ζε βήκαηα από 0.025U/hr 

Βαζηθά πξνγξάκκαηα 3 Βαζηθά πξνγξάκκαηα, θαζέλα κε 48 ρξνληθά δηαζηήκαηα 
 
Ιέγηζηνο σξηαίνο βαζηθόο 

 
0.1-35 U/hr, πξνεπηινγή: 1.5 U/hr 

 
Γιάρηζηνο βαζηθόο 

 
0.025-35 U/Hr, πξνεπηινγή: 0.5 U/hr 

Πξνζσξηλόο βαζηθόο 
U/hr ή % ηνπ βαζηθνύ ξπζκνύ, ηειεπηαίνη 3 βαζηθνί ξπζκνί ζηελ κλήκε, 
πξνεπηινγή απελεξγνπνηεκέλν 

  
Ιέγεζνο Bolus  

 
0.025U-25U, 3 πξνεπηινγέο 

Βήκα Bolus  0.025/0.05/0.1/0.5/1 U, πξνεπηινγή:0.1 U 

Ιέγηζην κέγεζνο Bolus  1-25U, πξνγξακκαηηζκέλν ζε βήκαηα από 1U. πξνεπηινγή είλαη 10U 

Γθηεηακέλo  Bolus 
πξνγξακκαηηζκέλν ζε  U ή % ηεο ζπλνιηθήο bolus. πξνεπηινγή 
απελεξγνπνηεκέλν 

 
Υξόλνο εθηεηακέλεο: 0.5-8 ώξεο ζε βήκαηα ηεο 0.5 hr 

 
Γξήγνξo  Bolus 

 
Γλεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε – πξνεπηινγή απελεξγνπνηεκέλν 

 
Βήκα γξήγνξoπ  Bolus   

 
0.1-2U, πξνεπηινγή είλαη 0.1 U 

 

 

 

 



18.3 Μετρθτισ Γλυκόηθσ 

Χαρακτηριστικό        Προδιαγραυές 
Γύξνο κέηξεζεο 1.1-33.3 mmol/L 
 
Υξόλνο κέηξεζεο 

 
5 δεπη. 

Τπελζύκηζε  7 ππελζπκίζεηο, επαλαιακβαλόκελεο 

Γύξνο αηκαηνθξίηε 30-55% 
 

18.4 Τπολογιςτισ  Bolus 

Χαρακτηριστικό                            Προδιαγραυές 
Τπνινγηζηήο Bolus  Γλεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε – 

πξνεπηινγή απελεξγνπνηεκέλνο 
 

Αλαινγία πδαηαλζξάθσλ 1-150 g πδαη./U ζε βήκαηα 1 g πδαη./U, ρσξίο πξνεπηινγή 

Παξάγνληαο επαηζζεζίαο ζηελ 
ηλζνπιίλε 0.1-16.7 mmol/L/U ζε 0.1 βήκαηα, ρσξίο ηηκή πξνεπηινγήο 
 
Αξλεηηθή δηόξζσζε 

Γλεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε – 
πξνεπηινγή απελεξγνπνηεκέλε 

 

 
Υξόλνο ελεξγνύο  ηλζνπιίλεο 

 
2-6 ώξεο ζε βήκαηα 0.5hr  

 
ρσξίο ηηκή πξνεπηινγήο 

 

18.5 Παροχι Bolus 

Βήκαηα Bolus                    Όγθνο Υξνληθό δηάζηεκα Σαρύηεηα έγρπζεο 
αλά βήκα αλάκεζα ζηα βήκαηα αλά ιεπηό 

0.05 U                              0.5 μL 1s 3 U 
 

18.6 Ακρίβεια ζγχυςθσ 

Σε ρυκμό παροχισ 1 U/h το λάκοσ μετρικθκε ςε 0,4% όπωσ φαίνεται  
ςτο ςχιμα 122.  

 
 
Σθμείωςθ 
Τα άνω αποτελζςματα δοκιμισ επετεφχκθςαν με χριςθ τθσ αντλίασ με ςειριακό αρικμό 

0A001 και τθσ δεξαμενισ με αρικμό παρτίδασ G13B25001. 
 
Πταν ο ρυκμόσ παροχισ ορίςκθκε ςε 0.01mL/hr, θ ροι που μετρικθκε φαίνεται 
ςτο ςχιμα 123. 
 



 
 
18.7 Ανίχνευςθ απόφραξθσ ( Μζγιςτθ Πίεςθ Ζγχυςθσ) 

Πταν θ πίεςθ μζςα ςτθ δεξαμενι φτάςε ςε ζνα μζγιςτο από 100kPa±30kPa,                                                    

κα θχιςει ο ςυναγερμόσ απόφραξθσ και το μθχανικό ςφςτθμα επαναφζρεται αυτόματα.  

18.8 Χρόνοσ ςυναγερμοφ απόφραξθσ 

Πταν ανιχνευκεί εμπόδιο ςτθν ροι των υγρϊν θχεί ςυναγερμόσ απόφραξθσ. Ζνασ μζςοσ 

όροσ από 2,5 U κα χορθγθκεί πριν θχιςει ο ςυναγερμόσ. Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει 3 

ταχφτθτεσ χοριγθςθσ και τισ αντίςτοιχεσ κακυςτεριςεισ του ςυναγερμοφ απόφραξθσ με 

χριςθ ινςουλίνθσ U100. 

      

 
Ρπζκόο  πλήζεο ρξόλνο πξηλ ηνλ ζπλαγεξκό Ιέγηζηνο  ρξόλνο πξηλ ηνλ 

ζπλαγεξκό 

Γξήγνξνο 
ξπζκόο 
(3U/hr) 

50 sec 53 sec 

Ιέηξηνο 
ξπζκόο 
(1U/hr) 

150 min 160 min 

 

Υακειόο 
ξπζκόο 
(0.025U/hr) 

100 hrs 105 hrs 

 
18.9 Τπερδοςολογία/ υποδοςολογία 
Θ αντλία περιζχει αιςκθτιρεσ των οποίων ο μόνοσ ςκοπόσ είναι να επαλθκεφουν τθν 
ακρίβεια τθσ ζγχυςθσ. Εφόςον θ πραγματικι ποςότθτα τθσ παροχισ είναι περιςςότερθ ι 
λιγότερθ από τθν απαιτοφμενθ ποςότθτα αυτό καλείται υπερδοςολογία ι υποδοςολογία. 
Οι αιςκθτιρεσ ςτθν αντλία μποροφν να ανιχνεφςουν ςυνκικεσ υπερδοςολογίασ ι 
υποδοςολογίασ και να ανταποκρικοφν άμεςα ι να ενεργοποιιςουν τον ςυναγερμό.  
Θ μεγαλφτερθ ποςότθτα Bolus που μπορεί να χορθγθκεί ςε ζνα ςφάλμα είναι 0,25 U. 
 
18.10 Ηλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα 
Αυτζσ οι ςυςκευζσ προορίηονται για χριςθ ςτο θλεκτρομαγνθτικό περιβάλλον που ορίηεται 
ς’ αυτό το κεφάλαιο. Ο πελάτθσ ι ο χριςτθσ τθσ ςυςκευισ πρζπει να εξαςφαλίςει ότι θ 
ςυςκευι χρθςιμοποιείται ςε τζτοιο περιβάλλον.  
Ραρεμβολζσ ραδιοκυμάτων και ραδιοςυχνοτιτων μποροφν να ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν 
ςυςκευι.           



Χρθςιμοποιείτε τα καλϊδια και τα εξαρτιματα που παρζχονται. Οι πλθροφορίεσ για τα καλϊδια 
είναι οι παρακάτω: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Δεν ςυνιςτάται θ χριςθ εξαρτθμάτων άλλων από αυτά που είναι κακοριςμζνα για τθν 
ςυςκευι. Μπορεί να προκαλζςουν αυξθμζνεσ εκπομπζσ ι να μειϊςουν τθν ατρωςία τθσ 
ςυςκευισ. Θ ςυςκευι δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται κοντά ςε ι ςτοιβαςμζνθ με άλλο 
εξοπλιςμό. Εάν μια τζτοια χριςθ είναι απαραίτθτθ θ ςυςκευι πρζπει να παρακολουκείται 
ότι λειτουργεί κανονικά ςτον ςυνδυαςμό που κα χρθςιμοποιθκεί. Θ βαςικι απόδοςθ 
περιγράφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 
Απόδνζε Γηδηθή πεξηγξαθή 

Αθξίβεηα έγρπζεο        ±5% 

 
 
 
  

Α.Α.         Αληηθείκελν Ιήθνο 
(κ.) Πξνζηαηεπκέλν 

θαιώδην 
εκεηώζεηο 

1               Καλώδιο 1.0 μ. Ναι EUT 
         φόρτισης     

DC 5V 
           PDA    



IEC 60601-1-2: Πίνακας 98 
 

 

Οδθγίεσ και διλωςθ καταςκευαςτι- Θλεκτρομαγνθτικι ατρωςία 
  

Θ ςυςκευι προορίηεται για χριςθ ςτο θλεκτρομαγνθτικό περιβάλλον που προςδιορίηεται 
παρακάτω. Ο πελάτθσ ι ο χριςτθσ τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να διαςφαλίςει ότι θ αντλία 

χρθςιμοποιείται ςε τζτοιου είδουσ περιβάλλον. 

 
    

Δοκιμι εκπομπϊν Συμμόρφωςθ Θλεκτρομαγνθτικό περιβάλλον -
Οδθγίεσ 

Εκπομπζσ ραδιοςυχνοτιτων (RF)                  Ομάδα 1 
CISPR 11 

Θ ςυςκευι χρθςιμοποιεί ενζργεια RF μόνο για τισ 
εςωτερικζσ τθσ λειτουργίεσ. Ζτςι οι εκπομπζσ 
είναι πολφ χαμθλζσ και είναι απίκανο να 
προκαλζςουν παρεμβολζσ ςτον παρακείμενο 
θλεκτρονικό εξοπλιςμό 

Εκπομπζσ ραδιοςυχνοτιτων (RF)                  Κλάςθ Β 
CISPR 11 

Θ ςυςκευι είναι κατάλλθλθ για χριςθ ςε όλουσ 
τουσ χϊρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
οικιακϊν χϊρων και των χϊρων που ςυνδζονται 
απευκείασ με το δθμόςιο δίκτυο παροχισ ιςχφοσ 
χαμθλισ τάςθσ, το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που 
χρθςιμοποιοφνται για οικιακοφσ ςκοποφσ. 

Αρμονικζσ Εκπομπζσ                                        Κλάςθ Α 

IEC 61000-3-2 

Εκπομπζσ διακυμάνςεων τάςθσ/                  Συμμορφϊνεται 
τρεμοςβιςματοσ 
IEC 61000-3-3 

 
 
 
 
  



IEC 60601-1-2: Πίνακας 992 
 

 

Οδθγίεσ και διλωςθ καταςκευαςτι- Θλεκτρομαγνθτικι ατρωςία 
  

Θ ςυςκευι προορίηεται για χριςθ ςτο θλεκτρομαγνθτικό περιβάλλον που προςδιορίηεται 
παρακάτω. Ο πελάτθσ ι ο χριςτθσ τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να διαςφαλίςει ότι θ αντλία 

χρθςιμοποιείται ςε τζτοιου είδουσ περιβάλλον. 

 
Δοκιμαςία ατρωςίασ Επίπεδο ελζγχου κατά   

IEC 60601 
Επίπεδο ςυμμόρφωςθσ Θλεκτρομαγνθτικό περιβάλλον -Οδθγίεσ 

Θλεκτροςτατικι 
εκφόρτιςθ (ESD) IEC 
61000-4-2 

±6 kV επαφι                
±8 kV αζρασ 

±8 kV επαφι                
±15 kV αζρασ 

Τα πατϊματα να είναι ξφλινα, τςιμεντζνια ι 
πλακίδια. Εάν είναι καλυμμζνα με ςυνκετικά 
υλικά ι ςχετικι υγραςία να είναι 30% 

Ταχεία θλεκτρικι 
μετάβαςθ/ριπι 
IEC 61000-4-4 

±2 kV   
±1 kV για γραμμζσ 
ειςόδου/εξόδου 

±2 kV   
±1 kV για γραμμζσ 
ειςόδου/εξόδου 

Θ ποιότθτα του δικτφου ρεφματοσ κα πρζπει 
να είναι αυτι ενόσ τυπικοφ εμπορικοφ ι 
νοςοκομειακοφ περιβάλλοντοσ 

Υπζρταςθ IEC 61000-4-5 ±1 kV γραμμι  προσ 
γραμμι                           
±2 kV γραμμι προσ 
γείωςθ 

±1 kV γραμμι  προσ 
γραμμι                           
±2 kV γραμμι προσ 
γείωςθ 

Θ ποιότθτα του δικτφου ρεφματοσ κα πρζπει 
να είναι αυτι ενόσ τυπικοφ εμπορικοφ ι 
νοςοκομειακοφ περιβάλλοντοσ 

Ρτϊςεισ, ςφντομεσ 
διακοπζσ και μεταβολζσ 
τάςθσ ςτισ γραμμζσ του 
δικτφου θλεκτροδότθςθσ 
IEC 61000-4-11 

<5% UT                                 
(>95% πτϊςθ ςτθν UT) για 
0,5 κφκλουσ 
40% UT                                 
(60% πτϊςθ ςτθν UT) για  
5 κφκλουσ                              
70% UT                                 
(30% πτϊςθ ςτθν UT) για 
25 κφκλουσ                      
<5% UT                                 
(>95% πτϊςθ ςτθν UT) για 
5 δευτ. 

<5% UT                                 
(>95% πτϊςθ ςτθν UT) για 
0,5 κφκλουσ 
40% UT                                 
(60% πτϊςθ ςτθν UT) για  
5 κφκλουσ                              
70% UT                                 
(30% πτϊςθ ςτθν UT) για 
25 κφκλουσ                      
<5% UT                                 
(>95% πτϊςθ ςτθν UT) για 
5 δευτ. 

Θ ποιότθτα του δικτφου ρεφματοσ κα πρζπει 
να είναι αυτι ενόσ τυπικοφ εμπορικοφ ι 
νοςοκομειακοφ περιβάλλοντοσ. Εάν ο  
χριςτθσ τθσ ςυςκευισ χρειάηεται ςυνεχι 
λειτουργία κατά τθ διάρκεια Αναςτολισ 
ρεφματοσ ςυνιςτάται θ ςυςκευι να 
τροφοδοτείται από τροφοδοτικό αδιάλειπτθσ 
ιςχφοσ ι μπαταρία. 

Μαγνθτικό πεδίο 
ςυχνότθτασ 
ρεφματοσ(50/60 Hz)           
IEC 61000-4-8 

3 A/m 400 A/m Τα μαγνθτικά πεδία ςυχνότθτασ ρεφματοσ κα 
πρζπει να φτάνουν ςτα χαρακτθριςτικά 
επίπεδα μιασ τυπικισ κζςθσ ςε ζνα τυπικό 
εμπορικό ι νοςοκομειακό περιβάλλον. 

 
 
  



IEC 60601-1-2: Πίνακας 1004 
 

 

Οδθγίεσ και διλωςθ καταςκευαςτι- Θλεκτρομαγνθτικι ατρωςία 
  

Θ ςυςκευι προορίηεται για χριςθ ςτο θλεκτρομαγνθτικό περιβάλλον που προςδιορίηεται 
παρακάτω. Ο πελάτθσ ι ο χριςτθσ τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να διαςφαλίςει ότι θ αντλία 

χρθςιμοποιείται ςε τζτοιου είδουσ περιβάλλον. 
Δοκιμαςία ατρωςίασ Επίπεδο ελζγχου κατά   

IEC 60601 
Επίπεδο ςυμμόρφωςθσ Θλεκτρομαγνθτικό περιβάλλον -Οδθγίεσ 

Αγϊγιμεσ 
ραδιοςυχνότθτεσ  
IEC 61000-4-6            

3 Vrms                               
150 kHz ζωσ 80 MHz      

10V（Ηϊνθ ςυχνότθτασ 

μθχανικισ ιατρικισ）  
150kHz~80MHz 

3 Vrms                                      

10V（Ηϊνθ ςυχνότθτασ 

μθχανικισ ιατρικισ）  

 

Ο φορθτόσ και κινθτόσ εξοπλιςμόσ 
επικοινωνιϊν με ραδιοςυχνότθτεσ δεν κα 
πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε απόςταςθ 
μικρότερθ από τθ ςυνιςτϊμενθ απόςταςθ 
διαχωριςμοφ, από οποιοδιποτε τμιμα του 
ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
καλωδίων του. Θ ςυνιςτϊμενθ απόςταςθ 
διαχωριςμοφ υπολογίηεται βάςει τθσ 
εξίςωςθσ που αφορά τθ ςυχνότθτα του 
πομποφ. 
Συνιςτϊμενθ απόςταςθ διαχωριςμοφ 
d = 0,35 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz ζωσ 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz ζωσ 2,5 GHz 
όπου P είναι θ μζγιςτθ ονομαςτικι τιμι 
ιςχφοσ εξόδου του πομποφ ςε Watt (W) 
ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι του πομποφ 
και d είναι θ ςυνιςτϊμενθ απόςταςθ 
διαχωριςμοφ ςε μζτρα (m). Οι τιμζσ ιςχφοσ 
πεδίου από ςτακεροφσ πομποφσ RF, όπωσ 
κακορίηεται από μια θλεκτρομαγνθτικι 
μελζτθ του χϊρου, α κα πρζπει να είναι 
μικρότερεσ από το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ ςε 
κάκε κλίμακα ςυχνοτιτων β.                   
Μπορεί να προκφψουν παρεμβολζσ πλθςίον 
εξοπλιςμοφ που φζρει ωσ ςιμανςθ το 

ςφμβολο:  

 
 
 
 
 
Ακτινοβολοφμενεσ 
ραδιοςυχνότθτεσ            
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
10 V/m                           
80 MHz έως 2,5 GHz 

 
 
 
 
 
3 V/m 

α Οι εντάςεισ πεδίου από ςτακεροφσ πομποφσ, όπωσ είναι οι ςτακμοί βάςθσ για ραδιοτθλζφωνα (κινθτά/αςφρματα) και οι 
κινθτοί ραδιοπομποί ξθράσ, οι πομποί εραςιτεχνικοφ ραδιοφϊνου, οι πομποί ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν ςτα AΜ και ςτα 
FM και οι πομποί τθλεοπτικϊν εκπομπϊν, δεν μποροφν να προβλεφκοφν κεωρθτικά με ακρίβεια. Για να αξιολογθκεί το 
θλεκτρομαγνθτικό περιβάλλον που προκαλείται από τθν φπαρξθ ςτακερϊν πομπϊν ραδιοςυχνοτιτων, κα πρζπει να 
εξεταςτεί το ενδεχόμενο πραγματοποίθςθσ θλεκτρομαγνθτικισ μελζτθσ του χϊρου. Αν θ μετροφμενθ ζνταςθ πεδίου ςτθν 
τοποκεςία όπου χρθςιμοποιείται θ ςυςκευι υπερβαίνει το ιςχφον επίπεδο ςυμμόρφωςθσ RF, όπωσ αναφζρεται 
παραπάνω, τότε κα πρζπει να γίνει εξζταςθ τθσ ςυςκευισ, για να εξακριβωκεί θ κανονικι τθσ λειτουργία. Αν διαπιςτωκεί 
μθ ομαλι λειτουργία, ίςωσ χρειαςτεί να λθφκοφν επιπρόςκετα μζτρα, όπωσ θ αλλαγι του προςανατολιςμοφ ι τθσ κζςθσ 
τθσ ςυςκευισ. 
β Οι εντάςεισ πεδίου ςτο εφροσ ςυχνοτιτων από 150 kHz ζωσ 80 MHz κα πρζπει να είναι μικρότερεσ από 3 V/m  

 
  



IEC 60601-1-2: Πίνακας 1016 
 
Συνιςτϊμενεσ αποςτάςεισ διαχωριςμοφ μεταξφ φορθτοφ και κινθτοφ εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ με 
ραδιοςυχνότθτεσ και τθσ ςυςκευισ 
Οι ςυςκευζσ αυτζσ προορίηονται για χριςθ ςε περιβάλλον όπου είναι υπό ζλεγχο οι διαταραχζσ ακτινοβολίασ 
RF. Ο πελάτθσ ι ο χριςτθσ τθσ ςυςκευισ μπορεί να βοθκιςει ςτθν αποτροπι δθμιουργίασ 
θλεκτρομαγνθτικϊν παρεμβολϊν, διατθρϊντασ μια ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ του φορθτοφ και κινθτοφ 
εξοπλιςμοφ επικοινωνίασ με ραδιοςυχνότθτεσ (πομποί) και τθσ ςυςκευισ, όπωσ ςυνιςτάται παρακάτω, 
ςφμφωνα με τθ μζγιςτθ ιςχφ εξόδου του εξοπλιςμοφ επικοινωνιϊν 
Μζγιςτθ ονομαςτικι ιςχφσ 
εξόδου πομποφ 

Απόςταςθ διαχωριςμοφ ανάλογα με τθ ςυχνότθτα του πομποφ (μ.) 
50 kHz ζωσ 80 MHz                                
d = 1,2 √P  

80 MHz ζωσ 800 MHz                              
d = 1,2 √P 

800MHz ζωσ 2,5 GHz                   
d = 2,3 √P 

0.01  
0.1  
1 
10  
100 

0.12  
0.38  
1.2  
3.8  
12 

0.12  
0.38  
1.2  
3.8  
12 

0.23  
0.73  
2.3  
7.3  
23 

 
Για τουσ πομποφσ με μζγιςτθ ονομαςτικι ιςχφ εξόδου θ οποία δεν αναφζρεται παραπάνω, θ 
ςυνιςτϊμενθ απόςταςθ διαχωριςμοφ d ςε μζτρα (m) μπορεί να προςδιοριςτεί από τθν εξίςωςθ που 
ιςχφει για τθ ςυχνότθτα του πομποφ, όπου P είναι θ μζγιςτθ ονομαςτικι ιςχφσ εξόδου του πομποφ 
ςε Watt (W ), ςφμφωνα με τον καταςκευαςτι του πομποφ. 
Σθμειϊςεισ: 
• Στα 80 MHz και ςτα 800 MHz ιςχφει θ απόςταςθ διαχωριςμοφ για το υψθλότερο εφροσ 
ςυχνοτιτων. 
• Αυτζσ οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ενδεχομζνωσ να μθν ιςχφουν για όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Θ 
διάδοςθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ επθρεάηεται από τθν απορρόφθςθ και τθν 
αντανάκλαςθ που προζρχεται από καταςκευζσ, αντικείμενα και ανκρϊπουσ 
 
 
 
19 Παράρτθμα  
 
19.1 φμβολα 
 

Μόνο για εφάπαξ χριςθ  Γύξνο ζεξκνθξαζίαο  
πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο 
ρξήζεο 

 
 

Χειριςτείτε με προςοχι 
 
 

Θμερομθνία «Χριςθ ζωσ»  Εξοπλιςμόσ τφπου ΒF 
  

 
 

Ηαηαζθεπαζηήο   Γπίπεδν αληνρήο ζην λεξό IPX4 

Αξηζκόο παξηίδαο LOT Αλαθπθιώζηκν 
  

εηξηαθόο αξηζκόο SN  
Ιελ απνξξίςεηε κε νηθηαθά 
απόβιεηα 

 

 
 

  

Απνζηεηξώζεθε κε EO STERILE  EO Δηαηεξήζηε ζηεγλό   
 
Βηνθύλδπλνο  

 
Γύξνο δηαιύκαηνο ειέγρνπ   

Δηαγλσζηηθή πζθεπή In Vitro    Ηξαηήζηε καθξηά από πεγέο 
ζεξκόηεηαο θαη αθηηλνβνιίαο 

  

Ιε ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία 
 

Γμνπιηζκόο θαηεγνξίαο 2   
  

□ 
 

 
Βι. ηηο νδεγίεο ρξήζεο  

 

  

 


