ΜΗ ΕΥΡΕΣΗ
ΣΗΜΑΤΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

ΜΗ
ΑΠΟΔΕΚΤΗ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
Αυτή η ειδοποίηση προκύπτει αν το σύστημα δεν
μπορεί να χρησιμοποιήσει την τιμή μετρητή BG που
έχει καταχωρηθεί.






 αντλία δεν μπορεί να εντοπίσει τον πομπό και
Η
να λάβει σήμα αισθητήρα
Επιλέξτε 'OK', αποσυνδέστε τον πομπό από τον
αισθητήρα για περίπου 10 δευτερόλεπτα και
επανασυνδέστε τον αισθητήρα
Περιμένετε 15 λεπτά
Μετακινήστε την αντλία πιο κοντά στον πομπό
και μείνετε μακριά από άλλες συσκευές που
μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.




Περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά
Πλύνετε τα χέρια σας, εκτελέστε νέα μέτρηση
BG και βαθμονομήστε

Μην ξεχνάτε ότι βαθμονόμηση αισθητήρα
σημειώνεται κάθε φορά που καταχωρείται και
επιβεβαιώνεται τιμή μετρητή BG (από τον μετρητή
Accu-chek Guide Link).
Η βαθμονόμηση πρέπει να εκτελείται τακτικά για
να διατηρούνται ακριβή δεδομένα SG.
Καταχωρείτε τιμή BG τουλάχιστον κάθε 12 ώρες
για να βελτιωθεί η ακρίβεια του αισθητήρα, παρότι
το συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα βαθμονόμησης
είναι:



Βαθμονόμηση 2-3 φορές την ημέρα
Πριν από το φαγητό και πριν από τον ύπνο

Μη βαθμονομείτε με μια τιμή μετρητή BG που
λάβατε περισσότερο από 12 λεπτά νωρίτερα,
καθώς αυτή η τιμή BG δεν μπορεί πλέον να
θεωρείται έγκυρη. Αν ληφθεί δεύτερη ειδοποίηση
'Μη αποδεκτή βαθμονόμηση', εμφανίζεται
ειδοποίηση 'Αλλαγή αισθητήρα'.
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Τηλ. 210 67 79 099
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Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης, τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα, δείτε το
εγχειρίδιο της συσκευής.
Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας ή/και συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της Medtronic στη διεύθυνση www.medtronic-diabetes.gr. Οι ιατρικές
πληροφορίες στο παρόν έγγραφο παρέχονται μόνο ως πηγή ενημέρωσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να αποτελούν τη βάση για σκοπούς διάγνωσης ή θεραπείας.
Με αυτές τις πληροφορίες δεν δημιουργείται καμία σχέση ασθενούς-ιατρού και οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο της
επαγγελματικής διάγνωσης και θεραπείας. Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό που σας παρακολουθεί προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση για τη φροντίδα
της υγείας σας ή αν θέλετε καθοδήγηση σχετικά με μια συγκεκριμένη ιατρική πάθηση. Η Medtronic δηλώνει ρητά ότι δεν είναι αρμόδια και δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για
οποιεσδήποτε ζημιές, απώλειες, σωματικές βλάβες ή ευθύνες προκύψουν αν βασιστείτε στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο/στον παρόντα ιστότοπο.
UC202102693 EL 2020 Medtronic. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Medtronic, το λογότυπο Medtronic και το «Further, Together» είναι εμπορικά σήματα
της Medtronic™.
*Οι εμπορικές ονομασίες τρίτων είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους. Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες είναι εμπορικά σήματα κάποιας εταιρείας
της Medtronic.
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Σύστημα Minimed™ 780G

ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
MINIMED™ 780G

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΓΚΡΙΖΟ

Σε περίπτωση απώλειας σήματος μεταξύ του πομπού και της αντλίας, θα λάβετε
μια ειδοποίηση 'Απώλεια σήματος αισθητήρα' μετά από 30 λεπτά. Ακολουθήστε
τα βήματα στην οθόνη της αντλίας ή τα παρακάτω βήματα και προσπαθήστε να
επιλύσετε το πρόβλημα.

30 λεπτά:

Αν παρέλθουν 60 λεπτά και δεν εντοπιστεί σήμα:



1.



Μετακινήστε την αντλία πλησιέστερα στον πομπό
Επιλέξτε 'OK'

Μπορεί να χρειαστούν έως 15 λεπτά έως ότου η αντλία
εντοπίσει το σήμα του αισθητήρα.

2.
3.

Εμφανίζεται η ειδοποίηση 'Έλεγχος σύνδεσης'
 πιβεβαιώστε ότι η σύνδεση μεταξύ του
Ε
πομπού και του αισθητήρα είναι ασφαλής και
επιλέξτε 'OK'
 μφανίζεται το μήνυμα 'Έλεγχος εισαγωγής
Ε
αισθητήρα'
–

Αν παρέλθουν 45 λεπτά:





 μφανίζεται ειδοποίηση 'Πιθανές παρεμβολές
Ε
σήματος'
 πομακρυνθείτε από ηλεκτρονικές συσκευές
Α
που ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές
(WIFI, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.)
Επιλέξτε 'OK'

 εριμένετε 15 λεπτά για να εντοπίσει η αντλία
Π
το σήμα του αισθητήρα

 ν η σύνδεση του αισθητήρα είναι ασφαλής,
Α
επιλέξτε 'Ναι'
α. Περιμένετε 15 λεπτά και αν εμφανιστεί
μήνυμα 'Δεν υπάρχει σύνδεση' ή
'Μη εύρεση σήματος αισθητήρα',
επικοινωνήστε με έναν τοπικό
εκπρόσωπο υποστήριξης της Medtronic

β. Αν ο αισθητήρας δεν είναι συνδεδεμένος
με ασφάλεια με τον πομπό, επιλέξτε 'Όχι'
	Εμφανίζεται μια ειδοποίηση 'Αλλαγή
αισθητήρα'. Επιλέξτε 'OK' και αλλάξτε
τον αισθητήρα

ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Αυτή η ειδοποίηση θα εμφανιστεί μόνο αν βρίσκεστε σε μη
αυτόματη λειτουργία και σημαίνει ότι οι λειτουργίες 'Αναστολή
στο χαμηλό' ή 'Αναστολή προ χαμηλού' δεν διατίθενται. Αυτό
μπορεί να συμβεί στις ακόλουθες καταστάσεις:

1. Σημειώθηκε πρόσφατα
συμβάν αναστολής,
επομένως η λειτουργία
απενεργοποιήθηκε
για να
αποτραπεί η παρατεταμένη
αναστολή χορήγησης
βασικού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Περιμένετε έως ότου η
λειτουργία 'Αναστολής' να
είναι και πάλι διαθέσιμη
ενώ στο διάστημα αυτό,
η χορήγηση ινσουλίνης μπορεί
να ανασταλεί χειροκίνητα,
εφόσον χρειαστεί.

2. Οι τιμές γλυκόζης
αισθητήρα (SG) δεν
είναι διαθέσιμες σε
μία από τις ακόλουθες
καταστάσεις:

1. Ο αισθητήρας
χρειάζεται
βαθμονόμηση.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Εκτελέστε
βαθμονόμηση.
2. Η αντλία έχασε την
επικοινωνία με τον
αισθητήρα.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Δείτε την
ενότητα σχετικά με την
απώλεια επικοινωνίας.
3. Προέκυψε σφάλμα
αισθητήρα.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Απαλείψτε
την ειδοποίηση και
περιμένετε έως 3 ώρες
για να επανέλθουν
οι τιμές της SG. Αν
χρειάζεται, εισαγάγετε
έναν νέο αισθητήρα.
Αν το πρόβλημα
συνεχίζεται, επικοινωνήστε
με έναν τοπικό εκπρόσωπο
υποστήριξης της Medtronic.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην αντλία
Ο αισθητήρας δεν χρειάζεται αλλαγή
Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει έως 3 ώρες
Μην εκτελέσετε βαθμονόμηση αν δεν ειδοποιηθείτε

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
SMARTGUARD™
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ

ΖΗΤΗΜΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ

Η αντλία υποδεικνύει οποιεσδήποτε απαιτούμενες
ενέργειες στην οθόνη Έναρξης, μετά από έξοδο από
τη λειτουργία SmartGuard™. Ανταποκριθείτε στην
ενέργεια που υποδεικνύεται στην οθόνη σας.
Συνεχίστε τη χρήση της λειτουργίας SmartGuard™,
φροντίζοντας να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις
στη Λίστα ελέγχου SmartGuard™.
Για να ελέγξετε τη Λίστα ελέγχου SmartGuard™:
1. Από την οθόνη Έναρξης, πατήστε
συνέχεια, επιλέξτε .

και, στη

2. Επιλέξτε 'Λίστα ελέγχου SmartGuard™'.
Μην ξεχνάτε:
Οι ρυθμίσεις ειδοποίησης αισθητήρα μπορούν να
αλλάξουν ώστε να ειδοποιείστε μόνο όταν αυτό είναι
σημαντικό για εσάς. Μιλήστε με τον Επαγγελματία
Υγείας που σας παρακολουθεί για να αλλάξετε μια
ρύθμιση ειδοποίησης (όπως σίγαση ειδοποιήσεων ή
πιθανόν ακόμα και απενεργοποίηση μιας ορισμένης
ειδοποίησης).

Όταν εμφανίζεται αυτή η
οθόνη και αρχίζει να ηχεί
ο συναγερμός:






Αποσυνδέστε αμέσως την αντλία και
διακόψτε τη χρήση

Όταν η αντλία αφαιρείται, εξακολουθεί
να απαιτείται χορήγηση ινσουλίνης
Συμβουλευτείτε τον Επαγγελματίας
Υγείας που σας παρακολουθεί για
να καθοριστεί εναλλακτικός τρόπος
χορήγησης ινσουλίνης

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό
εκπρόσωπο υποστήριξης της Medtronic

