להיות

TM

בשלושה
צעדים פשוטים.

לקוחות חדשים של אומניפוד ,בבקשה השלימו
את תהליך הגדרת המערכת עם הצוות הרפואי.

מערכת לניהול אינסולין

1

כיצד לנווט באשף ההגדרות
+

הגדר את ה PDM-שלך
הגדר את מנהל הסוכרת האישי שלך ( )PDMבעזרת אשף ההגדרות של מערכת ה.Omnipod®-

השתמש בלחצני מעלה/מטה במנהל הסוכרת האישי שלך ( )PDMעל מנת להגדיל או להקטין מספר או
לנוע כלפי מעלה/מטה ברשימה.

לצורך כך ,עליך להצטייד בשעון מדויק (שעון היד שלך ,שעון מעורר או טלפון סלולרי) .כמו כן,

+

תצטרך גם את ההגדרות האישיות שלך על מנת להכניסם ל– PDMהחדש.

לחץ על תוויות מקשי הפעולה ( Nextהבא)( Select ,בחר)( Confirm ,אשר)( Save ,שמור) או ( Doneסיום)
על מנת להמשיך למסך הבא.

+

+

אם אתה כבר משתמש במערכת ה ,Omnipod®-תוכל לשלוף את ההגדרות הללו מתוך הPDM-
הנוכחי שלך.

לחץ על תוויות מקשי הפעולה ( Backחזרה) או ( Cancelבטל) על מנת לחזור למסך הקודם.

+

תוויות מקשי הפעולה מופיעות על המסך ישירות מעל לחצני מקשי הפעולה.

אם אתה משתמש חדש של מערכת ה ,Omnipod®-עליך להשלים את תהליך ההגדרה בעזרת
צוות רפואי או המדריך שלך למערכת ה.Omnipod®-

1

הכנס את סוללות ה AAA-הכלולות בערכת ה PDM-לתא הסוללות בצדו
האחורי של ה PDM-שלך.

המסכים לעיל מייצגים מדגם קטן של הפונקציות הללו .המסכים בפועל עשויים להשתנות
בהתאם להגדרת המשתמש.

2

אשף ההתקנה מופיע בפעם הראשונה שתדליק את ה PDM-שלך.
האשף ידריך אותך בכל שלבי תהליך ההתקנה .עקוב אחר ההנחיות בכל
מסך כדי להגדיר:

+
 +צבע מסך הזיהוי שלך – ניתן לבחור מבין הצבעים לבן ,ירוק ,כחול,

שם הזיהוי שלך – השם שבו תשתמש על מנת לזהות את ה PDM-שלך

כתום או סגול

חשוב מאוד להכניס את ההגדרות שלך בצורה מדויקת ל PDM-החדש שלך.

מדריך למשתמש

הכנס את הגדרותיך בזהירות

+
 +קצב בזאלי מקסימלי
 +קצב בזאלי התחלתי ו/או תוכנית בזאלית
 +שימוש בבזאלי זמני
 +צליל עבור בדיקת סוכר בדם ( )BG soundוהגדרת טווח היעד
תאריך ושעה עדכניים

מערכת לניהול אינסולין

עקוב בזהירות אחר ההוראות של מדריך זה להתחלה מהירה .למידע נוסף,
פנה למדריך למשתמש המלא של מערכת ה.Omnipod®-

UST400

אם יש לך שאלות נוספות בנושא הגדרת ה– PDMשלך ,צור קשר עם שירות

הלקוחות שלנו ( 24שעות  7 /ימים) בשעות הפעילות בטלפון *6364

מרכז הידע וההדרכה ,כתובת :הרצל רוזנבלום  ,6מתחם סי אנד סאן ,תל אביב.

אתרwww.geffenmedical.co.il :
אם יש לך שאלות לגבי הגדרות המשאבה האישיות שלך,

+
 +בולוס מקסימלי
 +שימוש בבולוס מוארך
 +התראת מאגר אינסולין נמוך
 +התראת תפוגת פוד
מקטע בולוס

חוברת הוראות לPodder-
TM

ימים
רצופים

*

יום ו' –  8:30עד 12:15

+

הגדרת מחשבון הבולוס בהסתמך על ערכי יעד,
יחסים ופקטורים (אם ניתן)

ומחוץ לשעות פעילות המשרד ניתן לפנות למוקד חירום בטלפון 03-6900317
שעות פעילות :ימים א'-ה' –  8:30עד 18:00

של רמות הסוכר בדם ()BG goal

של אינסולין

*עד  72שעות של הזלפת אינסולין

צור קשר עם איש הצוות הרפואי המטפל בך.
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 3התחלת מתן אינסולין

 2הפעלת פוד חדש

עקוב אחר ההוראות ב PDM-להתחלת מתן אינסולין.

כאשר תסיים את הגדרות ה PDM-הוא ישאל האם ברצונך להפעיל פוד.
עקוב אחרי הוראות ה PDM-להפעלת פוד חדש.

1

1

הכן את הפריטים הבאים:

+

+
 +בקבוקון אינסולין מהיר פעולה  U-100בטמפרטורת החדר
PDM

2

פוד סגור

+

על מנת להחליט היכן למקם את הפוד שלך .שטוף את ידיך בסבון ומים.

מגבוני אלכוהול

השתמש במגבון אלכוהול לניקוי האזור .אפשר לאזור להתייבש באוויר
לחלוטין .אין לנשוף על האזור כדי לייבשו.

2

שטוף את ידיך בסבון ומים.
נקה את חלקו העליון של בקבוקון האינסולין עם מגבון אלכוהול.

3

4

5

הסר את מכסה המחט של הפוד בצידו האחורי של הפוד כאשר הPDM-
מורה לך .משוך בחוזקה כלפי מעלה בקצה הפוד.

3

הוצא את המחט והמזרק מאריזת הפוד .הברג את המחט לקצה המזרק נגד כיוון

הסר בזהירות את גב הנייר הלבן ממדבקת הפוד .במקרה שהפוד רטוב

השעון .אין להשתמש בסוג אחר של מחט או התקן מילוי מלבד מזרקי המילוי

או מלוכלך או המדבקה מקופלת ,לחץ ( Discardהשלך) ב PDM-והתחל

המצורפים לכל פוד.

מההתחלה עם פוד חדש.

4

הסר את מכסה המגן מהמחט .שאב אוויר לתוך מזרק המילוי ,בכמות השווה

הצמד את הפוד אל מקום החיבור הנבחר לאחר שווידאת שהפוד תקין.

לכמות האינסולין הנקובה בה תשתמש .עליך למלא לפחות  85יח' אינסולין.

העבר את אצבעך סביב המדבקה כדי להצמיד אותה.

הכנס את המחט לבקבוקון האינסולין והכנס אוויר.

לחץ על ( Nextהבא) ב.PDM-

5

הפוך את הבקבוקון כלפי מטה ולאט לאט שאב אינסולין מתוכו .הכה בעדינות

לחץ על ( Startהתחל) ב .PDM-המחט מוחדרת על מנת למקם את הקנולה
מתחת לעור .תשמע "קליק" ותחוש צביטה קלה.

בגוף המזרק על מנת להוציא את הבועות.

6

סקור את עלון מיקום הפוד או את המדריך למשתמש של האוניפוד

6

הוצא את המחט מהבקבוקון והכנס אותה לתוך פתח המילוי של הפוד .חץ על הנייר

הבט דרך חלונית הצפייה של הפוד על מנת לבדוק את הקנולה .בדוק את
אזור ההחדרה לוודא שהקנולה הוחדרה כראוי.

הלבן שבגב הפוד מצביע על פתח המילוי .אין להזריק את האינסולין למקום אחר
על גבי הפוד .בזמן המילוי באינסולין השאר את הפוד באריזה השקופה.

7

כדי להבטיח מילוי נכון ,אין להחדיר את מזרק המילוי לתוך פתח המילוי בזווית.

7

שבחלקו העליון של הפוד .אם הקנולה לא הוחדרה כראוי לחץ ( NOלא)
הזרק אינסולין לתוך פתח המילוי .הפוד ישמיע שני צפצופים .הוצא את המחט

ב .PDM-לחץ ( Discardבטל) להפסקת פעילות הפוד והתחל את התהליך

מפתח מילוי האינסולין .החזר את מכסה מגן המחט והסר את המחט ממזרק המילוי.

עם פוד חדש .אם הקנולה מוחדרת כראוי לחץ ( YESכן) ב.PDM-

לעולם אין להזריק אוויר לתוך פתח המילוי בפוד .הדבר עלול לגרום

8

למתן בשוגג של אינסולין או להפרעה באספקת האינסולין.

בדוק את רמות הסוכר כ 1.5-שעות לאחר אתחול הפוד .ה PDM-יציג לך
תזכורת לעשות את זה .הוא גם יזכיר לך לבדוק את אזור ההחדרה על מנת

לעולם אין להשתמש בפוד אם חשת התנגדות בעת לחיצה על הבוכנה.

לוודא החדרה ראויה של הקנולה .לאחר שתסיים את הבדיקות האלו ,לחץ

מצב זה עלול לגרום להפרעה במתן האינסולין.

8

בדוק את פני השטח של הפוד; כעת תוכל לראות את הסמן הורוד בחלונית

 OKב.PDM-

השאר את הפוד במגש הפלסטיק שלו מצידו הימני וצמוד ל PDM-כדי להבטיח
תקשורת תקינה .לחץ ( Nextהבא) ב .PDM-המערכת מבצעת סדרת בדיקות

לפני שתמשיך עם מערכת אומניפוד ,התייחס למדריך למשתמש

בטיחות ומכינה את הפוד לפעולה באופן אוטומטי.

להוראות הפעלה מפורטות.

פתח מילוי
כיסוי נייר לצד האחורי הדביק

חלונית הצפייה
מכסה המחט

מקשים פעילים
לחצן מידע

לחצן ( Home/Powerבית/הפעלה)
פתח מקלון בדיקה
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לחצני מעלה/מטה

מדריך מקוצר למשתמש

סמן ורוד
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