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Inleiding
Zelfs als de Accu-Chek Aviva Combo-meter niet uw eerste bloedglucosemeter is, adviseren wij u om de tijd
te nemen om de beknopte gebruiksaanwijzing ”Om te beginnen”, de Standaardgebruiksaanwijzing en de
Uitgebreide gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname zorgvuldig door te lezen. Om op correcte en
betrouwbare wijze van de meter gebruik te kunnen maken, dient u de bediening, de displaymeldingen en
alle afzonderlijke functies van de meter te begrijpen.
Bij uw nieuwe meter worden drie boekjes geleverd:

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over:

• Beknopte gebruiksaanwijzing ”Om te beginnen”:
Gebruik dit boekje om de meter in te stellen

• verkrijgen van Bolusadvies

• Standaardgebruiksaanwijzing:
Dit boekje bevat aanwijzingen voor het werken
met de standaardfuncties van de meter.

• gebruik van de Accu-Chek Aviva Combo-meter in
combinatie met de Accu-Chek Spirit Combo-pomp

• Uitgebreide gebruiksaanwijzing:
Dit boekje bevat aanwijzingen voor het werken
met de uitgebreidere functies van de meter.

• toediening van een bolus

• communicatie tussen de Accu-Chek Aviva Combometer en de Accu-Chek Spirit Combo-pomp
• Berekening van Bolusadvies

Geschikt voor zelfcontrole
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de lokale vertegenwoordiging van Roche. Het adres hiervan
vindt u aan het einde van de Standaardgebruiksaanwijzing.
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w WAARSCHUWING
Verstikkingsgevaar. Kleine onderdelen. Buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 jaar
bewaren.
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1.1 Overzicht
In dit hoofdstuk wordt belangrijke informatie gegeven met betrekking tot het gebruik van Bolusadvies. Lees
dit zorgvuldig en geheel door, voordat u Bolusadvies gaat gebruiken.
• Wij adviseren u om uw instellingen van Bolusadvies met uw medische beroepsbeoefenaar te bespreken,
voordat u deze functie instelt.
• Bolusadvies is uitsluitend bedoeld voor gebruik door goed opgeleide personen, die zelf hun insulinetherapie
uitvoeren.
• Bolusadvies is uitsluitend beschikbaar, als u Bolusadvies op uw meter heeft ingesteld. Voor aanwijzingen
voor het instellen van Bolusadvies, zie de Standaardgebruiksaanwijzing.
• Bolusadvies berekent de insulinedoses voor u op basis van meerdere, afzonderlijke gegevens, zoals:
• de waarden, die u bij het instellen van Bolusadvies heeft ingevoerd
• het resultaat van uw actuele bloedglucosemeting
• de door u voor een maaltijd geschatte hoeveelheid koolhydraten
• de status van uw actuele gezondheidsgebeurtenis
• de verlaging van de bloedglucosespiegel door eerder toegediende correctiedoses
• de invloed van uw laatste maaltijd op de bloedglucosespiegel

8
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1
i OPMERKING
• Deze gebruiksaanwijzing bevat voorbeelden van displayweergaven. De displayweergaven in deze
gebruiksaanwijzing kunnen er iets anders uitzien dan de displayweergaven op uw Accu-Chek
Aviva Combo-meter. Als u vragen heeft over de displayweergaven van de meter, kunt u contact
opnemen met Roche.
• Bloedglucose en bG hebben dezelfde betekenis en worden in de tekst door elkaar gebruikt.

9
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1.2 Voordat u Bolusadvies gebruikt
Beoogde gebruikersgroep
Zoals bij alle specialistische functies is ook voor het gebruik van Bolusadvies begrip van bepaalde informatie
vereist. Door nauw samen te werken met uw medische beroepsbeoefenaar moet u volledig vertrouwd
zijn met uw diabetesbehandeling. Daarnaast moet u ook in staat zijn om uw actuele situatie nauwkeurig
te beoordelen. Bolusadvies berekent de bolussen voor u. Dit kan behulpzaam zijn bij het bepalen van
de hoeveelheid insuline, die u op dit moment nodig heeft. De informatie, waarop de berekeningen van
Bolusadvies zijn gebaseerd, moet door u worden geleverd.
Bolusadvies is niet in staat om uw actuele situatie onafhankelijk van uw eigen inschattingen te beoordelen.
Bolusadvies kan eventueel foutief ingevoerde gegevens niet corrigeren. Dit is in het bijzonder van toepassing
op de ingevoerde hoeveelheid koolhydraten. Ingevoerde gegevens, die bepaalde grenswaarden overschrijden,
worden als zodanig herkend en als dit het geval is, wordt de aanwijzing gegeven om het ingevoerde
gegeven te controleren en, indien noodzakelijk, te corrigeren. Zolang de ingevoerde gegevens echter binnen
een bepaald toegestaan bereik liggen, kan uw meter de juistheid ervan niet controleren. Er wordt geen
waarschuwingsmelding weergegeven, als de gegevens mogelijk (binnen de toegestane bereiken), maar toch
onjuist zijn. Daarom is het belangrijk, dat u al uw ingevoerde gegevens zorgvuldig controleert.

10
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1

Veiligheidsinformatie met betrekking tot Bolusadvies

w WAARSCHUWING
• Het is uitermate belangrijk, dat u de veiligheidsaanwijzingen in dit hoofdstuk opvolgt.
• Controleer altijd of het resultaat overeenkomt met uw huidige fysieke conditie en pas de aanbevolen
bolus eventueel aan.
• Voer de in Bolusadvies ingevoerde acties altijd op het juiste moment uit. Eet de door u ingevoerde
hoeveelheid koolhydraten en dien de insulinedosis toe.
Informatie, waarmee bij het gebruik van Bolusadvies geen rekening wordt gehouden:
• Het is mogelijk, dat de bij de instelling van Bolusadvies ingevoerde waarden niet overeen komen met uw
huidige fysieke conditie. In dit geval kunt u de dosis bolusinsuline aanpassen aan uw behoefte door deze te
verhogen of te verlagen.
• Doses bolusinsuline en maaltijden, die voor het eerste gebruik van Bolusadvies zijn toegediend resp.
genuttigd, worden niet in de berekening meegenomen. Hetzelfde geldt voor doses bolusinsuline en
maaltijden, die zijn toegediend resp. genuttigd, maar niet in uw meter zijn ingevoerd.
• Als u zonder gebruik te maken van Bolusadvies een bolus met uw pomp heeft toegediend, wordt deze
informatie in uw dagboek ingevoerd. Het is belangrijk, dat u bij deze bolus de informatie over koolhydraten
in het dagboek invoert om juiste aanbevelingen van Bolusadvies te verkrijgen. Voor informatie over het
invoeren van informatie in het dagboek, zie de Standaardgebruiksaanwijzing.

11
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Waarschuwingsmeldingen over het resultaat van uw bloedglucosemeting
Nadat er een bloedglucosemeting is uitgevoerd, kunnen er waarschuwingsmeldingen over het resultaat van
uw bloedglucosemeting worden weergegeven. Neem goede notie van deze meldingen. Als het resultaat van
uw bloedglucosemeting te laag is, wordt op de display de aanwijzing gegeven om een bepaalde hoeveelheid
snelwerkende koolhydraten te eten om het risico van een hypoglykemie te voorkomen. Er wordt in deze
situatie geen bolus berekend. Behandel uw lage bloedglucosespiegel volgens de aanwijzingen van uw
medische beroepsbeoefenaar.
Samenvatting
• Wij adviseren u om Bolusadvies samen met uw medische beroepsbeoefenaar in te stellen.
• Controleer alle door u ingevoerde gegevens zorgvuldig.
• Zorg ervoor, dat alle recente maaltijden en insulinedoses in Mijn gegevens zijn ingevoerd om juiste
aanbevelingen van Bolusadvies mogelijk te maken.
• Als u een bolus handmatig met uw pomp toedient:
• Neem goede notie van alle waarschuwingsmeldingen, in het bijzonder van de meldingen over hoge- of
lage resultaten van bloedglucosemetingen. Directe actie kan noodzakelijk zijn.
• Controleer altijd of het resultaat overeenkomt met uw huidige fysieke conditie en pas de bolus
eventueel aan.
• Voer de in Bolusadvies ingevoerde acties altijd op het juiste moment uit.

12
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1

1.3 Berekening en toediening van een bolus m.b.v.
Bolusadvies
Resultaat bG-test

Aanbevolen
bolushoeveelheid

Actieve insuline
Ingevoerd gegeven van
Koolhydraten
Ingevoerd gegeven van
Gezondheidsgebeurtenis
Type bolus

of

13
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Een bolus toedienen
Hoofdmenu > Bolusadvies
1.

j Selecteer in het hoofdmenu
Bolusadvies en druk op =.

14
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2.

of

j Als u geen recente
bloedglucosemeting heeft
uitgevoerd (dit wordt
aangegeven door ”bG-test”
aan de bovenkant van de

displayweergave van de
meter in plaats van een
actuele bG-waarde), wordt
aanbevolen om eerst een
bloedglucosemeting uit te
voeren. Selecteer bG-test en
druk op =. Raadpleeg de
Standaardgebruiksaanwijzing
over het uitvoeren van een
bloedglucosemeting. Selecteer
Bolus, als de displayweergave
met gedetailleerde gegevens
m.b.t het bG-resultaat
verschijnt.
Om een hoeveelheid
koolhydraten in te voeren:
j Selecteer het invoerveld
Koolhydraten en druk op =.
j Stel de hoeveelheid
koolhydraten in en druk op =.

7/19/12 9:21 AM

3.
Om een Gezondheidsgebeurtenis in te voeren:
j Selecteer het invoerveld
Gezondheid en druk op =.
j Selecteer een
Gezondheidsgebeurtenis en
druk op =.
Om de bolushoeveelheid aan
te passen:
j Selecteer het invoerveld Bolus
en druk op =.
j Stel de hoeveelheid
bolusinsuline in en druk op =.
Zie voor het toedienen van
een …
j standaardbolus: Stap 3
j multiwave-bolus: Stap 6
j vertraagde bolus: Stap 9
j bolus, handmatig met de
pomp: Stap 12
j bolus met een insulinepen
of insulinespuitje: Stap 14

1

4.

Een Standaardbolus toedienen
j Selecteer het invoerveld Type
en druk op =.
j Selecteer Standaard en druk
op =.
Selecteer Bevestigen om
de ingevoerde gegevens te
bevestigen.

j Om de Standaardbolus via de
afstandsbediening door uw
pomp te laten toedienen, moet
u Toedienen selecteren en met
de volgende stap verder gaan.
j Selecteer Terug om naar de
displayweergave Bolusadvies
terug te keren.

15
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5.

U kunt een van de volgende opties kiezen:

j Selecteer OK en het
hoofdmenu wordt
weergegeven. De toediening
van de bolus wordt voortgezet
tot deze is voltooid.

j Om toediening van de
bolus te stoppen, moet u
Stop bolus selecteren. In
de displayweergave Pomp
verschijnt BOLUS GEANNUL.

Als er geen toetsen worden
ingedrukt, als de toediening van
de bolus is voltooid, verschijnt
de displayweergave Afgifte
voltooid.
j Selecteer Menu om naar het
Hoofdmenu te gaan.

16
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6.
Een Multiwave-bolus
toedienen
j Selecteer het invoerveld Type
en druk op =.
j Selecteer Multiwave en druk
op =.
Selecteer Bevestigen om
de ingevoerde gegevens te
bevestigen.

1

7.
j Selecteer Terug om naar de
displayweergave Bolusadvies
terug te keren.

j Selecteer het invoerveld
Direct om de directe bolus te
wijzigen en druk op =.
j Stel de bolushoeveelheid in en
druk op =.
j Selecteer het invoerveld Duur
om de tijdsduur te wijzigen en
druk op =.
j Stel lengte van de tijdsduur in
en druk op =.
j Om de Multiwave-bolus via
de afstandsbediening door uw
pomp te laten toedienen, moet
u Toedienen selecteren.

17
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8.

U kunt een van de volgende opties kiezen:

j Selecteer OK en het
hoofdmenu wordt
weergegeven. De toediening
van de bolus wordt voortgezet
tot deze is voltooid.

j Om toediening van de
bolus te stoppen, moet u
Stop bolus selecteren. In
de displayweergave Pomp
verschijnt BOLUS GEANNUL.

Als er geen toetsen worden
ingedrukt, als de toediening van
de bolus is voltooid, verschijnt
de displayweergave Directe
afgifte voltooid.
j Selecteer Menu om naar het
Hoofdmenu te gaan.

18
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9.

1

10.

11.

j Selecteer het invoerveld Duur
om de tijdsduur aan te passen
en druk op =.
j Stel lengte van de tijdsduur in
en druk op =.
j Om de Vertraagde bolus via
de afstandsbediening door uw
pomp te laten toedienen, moet
u Toedienen selecteren.
j Selecteer Terug om naar de
displayweergave Bolusadvies
terug te keren.

j Selecteer Menu om naar het
Hoofdmenu te gaan.

Een Vertraagde bolus
toedienen
j Selecteer het invoerveld Type
en druk op =.
j Selecteer Vertraagd en druk
op =.
Selecteer Bevestigen om
de ingevoerde gegevens te
bevestigen.

19
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12.
Een bolus handmatig met de
pomp toedienen
j Selecteer het invoerveld Type
en druk op =.
j Selecteer Handmatige pomp
en druk op =.
Selecteer Bevestigen om
de ingevoerde gegevens te
bevestigen.

13.

w WAARSCHUWING
Start de toediening van de
exacte bolushoeveelheid met
de pomp binnen 10 minuten.
Zie WAARSCHUWING aan
het eind van deze paragraaf.

De bolushoeveelheid wordt
op de display van de meter
weergegeven.
j Stel de pomp handmatig
in en dien de bolus toe of
selecteer, indien noodzakelijk,
Terug en keer terug naar de
displayweergave Bolusadvies
om de dosis aan te passen.
j Selecteer OK om naar het
Hoofdmenu te gaan.

20
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14.
Een bolus toedienen d.m.v.
een insulinepen of -spuitje
j Selecteer het invoerveld Type
en druk op =.
j Selecteer Pen/spuitje en druk
op =.
Selecteer Bevestigen om
de ingevoerde gegevens te
bevestigen.

15.

1

De bolushoeveelheid wordt
op de display van de meter
weergegeven.
j Injecteer de bolus d.m.v. een
insulinepen of -spuitje of
selecteer, indien noodzakelijk,
Terug en keer terug naar de
displayweergave Bolusadvies
om de aanbevolen bolus aan
te passen.
j Selecteer OK om naar het
Hoofdmenu te gaan.

21
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w WAARSCHUWING
• Het door de meter geleverde Bolusadvies is slechts een advies. Neem contact op met uw medische
beroepsbeoefenaar, voordat u wijzigingen aanbrengt in uw diabetesbehandeling.
• Het is uitermate belangrijk om de juiste selectie van de koolhydratenfactor en de insulinegevoeligheid
te maken. Als u de verkeerde verhouding (de basis van alle berekeningen) selecteert, zullen alle
volgende aanbevelingen van Bolusadvies onjuist zijn.
• Als de toediening van een pompbolus is gestopt, wordt de in de meter opgeslagen bolushoeveelheid
geactualiseerd bij de eerstvolgende pompsynchronisatie. Zorg ervoor, dat de bolusinformatie in het
dagboek juist is, voordat u een nieuwe berekening van Bolusadvies start. Voor informatie over het
bekijken en wijzigen van dagboekgegevens, zie de Standaardgebruiksaanwijzing.

• De juistheid van Bolusadvies zal worden beïnvloed, als de Bluetooth draadloze technologie is
uitgeschakeld of de batterijen bijna leeg zijn. In de berekening van Bolusadvies worden recent door de
pomp afgegeven insulinebolussen niet meegenomen.
• Met betrekking tot stap 13: Als de displayweergave Handmatige pomp op de meter verschijnt
en u OK selecteert, wordt de toediening van de exacte bolushoeveelheid met de pomp binnen
10 minuten gestart. Indien dit niet gebeurt, wordt er een extra bestand in Mijn gegevens en
Bolusadvies aangemaakt. Extra bestanden kunnen van invloed zijn op toekomstig bolusadvies.

22
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1
i OPMERKING
• Bolusadvies kan ook na het uitvoeren van een bG-test worden geselecteerd (zie de
Standaardgebruiksaanwijzing). Druk op ., als de displayweergave met gedetailleerde gegevens
m.b.t. het bG-resultaat wordt weergegeven. Dit is niet beschikbaar, als uw bG-resultaat beneden de
grenswaarde van de hypowaarschuwing ligt (rood gekleurd balkje wordt weergegeven).
• Voor aanvullende informatie over de verschillende bolustypen, zie hoofdstuk 2, ”Toediening van een
bolus”.
• U kunt voor iedere bolusaanbeveling slechts een gezondheidsgebeurtenis en een type bolus
selecteren.

23
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2.1 Overzicht
Er zijn verschillende methoden om een bolus toe te dienen.
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2

2.2 Uw bolustype kiezen
Er zijn verschillende typen bolustoediening beschikbaar. De bolustypen omvatten:
• Standaard
Een bolus, die onmiddellijk wordt toegediend om voor de inname van voedsel te compenseren of om
een bloedglucosewaarde te corrigeren. Als Standaard is geselecteerd, wordt de bolus afgegeven door de
pomp. Deze optie is alleen beschikbaar, als Bluetooth draadloze technologie is ingeschakeld en de meter
en de pomp met elkaar communiceren.
• Multiwave
Een bolus, die is ontwikkeld om de toediening van insuline door het lichaam beter na te bootsen. Hierbij
wordt een directe bolustoediening gevolgd door een vertraagde bolustoediening. Een multiwavebolus zou bijvoorbeeld zinvol kunnen zijn bij maaltijden met zowel snel als langzaam geabsorbeerde
koolhydraten. Deze optie is alleen beschikbaar, als Bluetooth draadloze technologie is ingeschakeld en
de meter en de pomp met elkaar communiceren.

27
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• Vertraagd
Een bolus, die over een bepaalde tijdsperiode wordt afgegeven. De vertraagde bolus zou bijvoorbeeld
nuttig kunnen zijn tijdens langdurige maaltijden, diners of recepties of bij maaltijden, die langzaam
worden verteerd, maar kan ook geschikt zijn voor mensen, die aan gastroparese (vertraagde
maagontleding) lijden. Deze optie is alleen beschikbaar, als Bluetooth draadloze technologie is
ingeschakeld en de meter en de pomp met elkaar communiceren.
• Handmatige pomp
Een bolustype Handmatige pomp is beschikbaar, als Bolusadvies wordt gebruikt. Het kan op ieder
willekeurig tijdstip worden gebruikt, maar is bedoeld voor tijdstippen, waarop de meter en de pomp
niet met elkaar communiceren. U moet de pomp handmatig instellen om de bolus toe te dienen. Voor
aanwijzingen voor het instellen van een bolus op de pomp, zie de gebruiksaanwijzing van de pomp.
• Pen/spuitje
Het bolustype Pen/spuitje is beschikbaar, als Bolusadvies wordt gebruikt. Het kan op ieder willekeurig
tijdstip worden gebruikt, maar is bedoeld voor tijdstippen, waarop de meter en de pomp niet met elkaar
communiceren en/of toediening van insuline door de pomp is onderbroken. Om de bolushoeveelheid te
injecteren moet u een insulinepen of -spuitje gebruiken.

28
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2

2.3 Toediening van een bolus
w WAARSCHUWING
• Onjuiste instellingen van de meter kunnen leiden tot een onjuiste toediening van insuline.
• De meter moet worden ingesteld met uw persoonlijke instellingen, voordat er een bolus wordt
toegediend. Raadpleeg uw medische beroepsbeoefenaar, als u twijfelt over uw persoonlijke instellingen.
• Het tijdstip van de bolus, de toegediende hoeveelheid en het type bolus kunt u het beste in overleg met
uw medische beroepsbeoefenaar bepalen.
• Als een geplande bolus onbedoeld is gestopt, wordt aanbevolen om de resterende bolus handmatig
met de pomp of door middel van afstandsbediening met de meter toe te dienen. U kunt de bolus ook
via Bolusadvies toedienen door de resterende bolushoeveelheid in te voeren en deze vervolgens toe
te dienen. Controleer het dagboek van de meter of van de pomp om vast te stellen hoeveel insuline
er reeds was toegediend. Als de bolus door middel van de meter werd toegediend en gestopt, zal de
toegediende hoeveelheid insuline na de eerstvolgende synchronisatie van de pomp in het dagboek van
de meter worden geactualiseerd.
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i OPMERKING
U kunt een bolus (met inbegrip van een vertraagde bolus), die door de pomp wordt afgegeven, direct op de
pomp of door middel van afstandsbediening met de meter (via het menu Pomp op de meter) annuleren.
Een bolus toedienen m.b.v. Bolusadvies
Voor aanwijzingen voor het toedienen van een bolus m.b.v. Bolusadvies, zie hoofdstuk 1, ”Bolusadvies”.
Een bolus toedienen d.m.v. een insulinepen of -spuitje
Volg de aanwijzingen van uw medische beroepsbeoefenaar op, als u een bolus met een insulinepen of
-spuitje toedient.
Een bolus toedienen d.m.v. de Accu-Chek Aviva Combo-meter en de Accu-Chek Spirit Combo-pomp
U kunt de meter via Bolusadvies of het menu Pomp door middel van afstandbediening gebruiken om een
bolus door de pomp af te laten geven. Voor aanwijzingen voor het toedienen van een bolus m.b.v.
Bolusadvies, zie hoofdstuk 1, ”Bolusadvies”. Voor aanwijzingen om door middel van afstandbediening met de
meter een bolus door de pomp te laten toedienen, zie hoofdstuk 3, ”Gebruik van de Accu-Chek Aviva
Combo-meter in combinatie met de Accu-Chek Spirit Combo-pomp”.
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2

2.4 Het dagboek updaten met bolusinformatie
Als de pomp met de meter is gesynchroniseerd, wordt de bolusinformatie van de pomp in de meter
geïmporteerd. Van ieder bestand van een handmatige pompbolus in de database van de meter met een
weergegeven tijd, die ouder is dan 10 minuten en niet is bevestigd door de pomp, wordt de invloed van het
bolusbestand door de meter ongedaan gemaakt door de bolushoeveelheid bij de eerstvolgende
synchronisatie van de meter en de pomp te wijzigen in ”0,0”. Hierdoor wordt de mogelijkheid, dat er een
bolus in de meter is ingevoerd, die niet door de pomp is afgegeven, uitgesloten.
Als u de functie Bolusadvies heeft gebruikt en een bolus handmatig met de pomp heeft toegediend, is het
belangrijk, dat u de informatie in het dagboek actualiseert om de bij de bolus gegeten hoeveelheid
koolhydraten weer te geven en juiste aanbevelingen van Bolusadvies te waarborgen. Als een bolus d.m.v.
een insulinepen of -spuitje is toegediend (niet via Bolusadvies), is het belangrijk om deze informatie in het
dagboek van de meter in te voeren om juiste aanbevelingen van Bolusadvies te waarborgen.
Voor aanwijzingen voor het toevoegen en wijzigen van gegevens in uw dagboek, zie de
Standaardgebruiksaanwijzing.
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3

3

Gebruik van de Accu-Chek Aviva Combo-meter
in combinatie met de Accu-Chek
Spirit Combo-pomp

3.1 Overzicht
3.2 Het systeem in één oogopslag
3.3 Bediening van de pomp met de meter
3.4 Beheer van foutmeldingen, waarschuwingen en herinneringen van de pomp met de meter

34
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38
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3.1 Overzicht
De Accu-Chek Aviva Combo-meter kan worden gebruikt om de Accu-Chek Spirit Combo-insulinepomp d.m.v.
Bluetooth draadloze technologie op afstand te bedienen. Voordat u de meter gebruikt om de pomp aan te
sturen, is het belangrijk om te begrijpen hoe u de pomp met de meter kunt bedienen.
Als u communicatieproblemen tussen de pomp en de meter waarneemt, wordt aanbevolen om direct
naar de pomp te gaan en de pomp handmatig te bedienen. Voor meer informatie over het oplossen van
communicatieproblemen tussen de meter en de pomp, zie hoofdstuk 5 ”Oplossen van problemen”.
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3

3.2 Het systeem in één oogopslag
In het menu Pomp van de meter hebben de toetsen van de meter andere functies. De toetsen werken als het
drukken op de toetsen (toetscommando’s) op de pomp.
De pomp zendt
displayweergaven
naar de meter.

d

f

De meter zendt
toetscommando’s
naar de pomp.

35

50805_00048009686_D.indb 35

7/19/12 9:21 AM

Functies van de toetsen in het menu Pomp
Toets van
de meter

Toets van
de pomp

Functie

x

a

j In voorwaartse richting door een displayweergave met informatie
verplaatsen.
j Een instelling verhogen.
j Een Snelle bolus instellen.
j Een Snelle bolus annuleren.
j De STOP-waarschuwing uitschakelen.

z

s

j In achterwaartse richting door een displayweergave met informatie
verplaatsen.
j Een instelling verlagen.
j Een Snelle bolus instellen.
j Een Snelle bolus annuleren.
j De STOP-waarschuwing uitschakelen.

<

d

j Om u door menu’s, functies en displayweergaven met informatie te
verplaatsen.

>

f

j Selecteren van actuele, op de display weergegeven instellingen.
j Wijzigingen opslaan
j Om een displayweergave te verlaten.
j Maakt het mogelijk om de displayweergave SNEL INFO te bekijken.
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Toets van
de meter

.

Toets van
de pomp

d

,

en
Geen

3

Functie

a

j Verlaten van menu’s, functie- en informatiedisplayweergaven, zonder
wijzigingen op te slaan.
j Naar de voorgaande displayweergave verplaatsen.
j Terugkeren naar het hoofdmenu.
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3.3 Bediening van de pomp met de meter
Als de Bluetooth draadloze technologie is ingeschakeld, wordt de hoofddisplay van de pomp op de meter
weergegeven, als u zich in het menu Pomp bevindt. U kunt de volgende.
U kunt de volgende pompfuncties met de meter bedienen:
• Standaardbolus
• Vertraagde bolus
• Multiwave-bolus
• Tijdelijke basale dosering
• Mijn gegevens
• Selectie van de basale dosering
• Instelling van de basale dosering (1-5, alle afzonderlijk)
• Instellingen van herinneringen
• Instellingen van tijd en datum
• Instellingen van de pomp
• Therapie-instellingen
• Instellingen van het menu
• Stop de pomp
Als u probeert een functie van de pomp te gebruiken, die niet toegankelijk is via de meter, wordt op de
display van de meter ALLEEN TOEGANG VIA POMP weergegeven.
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De volgende pompfuncties kunnen niet met de meter op afstand worden bediend:

3

• Vervangen van de insulineampul
• Vullen van de infusieset
• Terugzetten van de aandrijfstang
• Gegevensoverdracht (naar een computer)
• Menu Bluetooth draadloze technologie

• Oriëntatie en contrast van de displayweergave
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i OPMERKING
• U kunt een bolus handmatig met de pomp toedienen (zonder de meter te gebruiken). Als de meter
en de Bluetooth draadloze technologie beide ingeschakeld zijn, draagt de pomp automatisch
bolusinformatie over aan de meter. Als Bolusadvies wordt gebruikt, is het belangrijk, dat u de
informatie van de koolhydraten van handmatig door de pomp afgegeven bolussen in de meter invoert,
zodat nauwkeurige berekeningen door Bolusadvies kunnen worden gemaakt.
• Als de meter zich in het menu Pomp bevindt, geeft de meter net als de pomp akoestische- en/of
trilsignalen af.
• Als de meter en de pomp met elkaar communiceren, wordt de communicatie door het drukken op een
willekeurige toets op de pomp verbroken.
• U kunt een bolus (met inbegrip van een vertraagde bolus), die door de pomp wordt afgegeven, direct
op de pomp annuleren of door middel van de afstandsbediening op de meter (via het menu Pomp op
de meter).
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Displayweergaven van de pomp op de meter

3

Displayweergave van de pomp
Bijbehorende toets op de meter
Terugkeren naar het
hoofdmenu
Bluetooth draadloze
technologie-symbool
Terug

Voor de pomp op beide
toetsen (d en a) drukken.

41

50805_00048009686_D.indb 41

7/19/12 9:21 AM

In de modus afstandsbediening verschijnt het Bluetooth draadloze technologie-symbool op de displays van
de meter en de pomp.
Om de pomp met de meter te kunnen bedienen, moet u zich in het menu Pomp bevinden. Gebruik in het
menu Pomp de betreffende toetsen van de meter om door de pompmenu’s en submenu’s te bladeren (net als
op de pomp). Aanwijzingen voor het toedienen van een standaardbolus, het instellen van een tijdelijke basale
dosering (TBD) en het wijzigen van een basaal profiel met de meter vindt u in de volgende rubrieken. Voor
informatie over het gebruik van de pomp, zie de gebruiksaanwijzing van de pomp.
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Toediening van een bolus – standaardbolus
Een standaardbolus met de meter instellen
1.

2.

3.

j Selecteer in het hoofdmenu
Pomp en druk op =.

j Druk herhaaldelijk kort op
< tot de displayweergave
STANDAARDBOLUS verschijnt.

j Druk op > om het menu
Standaardbolus te selecteren.
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4.

5.

6.

j Druk op x om de
bolushoeveelheid te verhogen
of op z om deze te verlagen.

j Als de juiste bolushoeveelheid
wordt weergegeven, drukt u op
> om de bolushoeveelheid te
bevestigen.

j Het symbool van de
standaardbolus knippert
5 seconden op de display
(de startvertraging voor de
bolustoediening). De meter
geeft driemaal een pieptoon
en eenmaal een trilsignaal
af en de pomp begint
vervolgens met de toediening
van de bolushoeveelheid.
Op de display van de meter
wordt het terugtellen van
de resterende, nog toe te
dienen bolushoeveelheid
weergegeven.
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Een standaardbolus annuleren

U kunt de toediening van een standaardbolus annuleren.

Tijdstip

Annulering van de bolus

Tijdens het instellen van
een standaardbolus (de
bolushoeveelheid knippert op de
display)

j Als u gedurende ca. 20 seconden geen
Er wordt geen bolus
toets van de meter indrukt, keert de
toegediend.
meter terug naar de displayweergave
Run van Pomp.
j Verlaat de displayweergave
BOLUSHOEVEELHEID en keer terug naar
de displayweergave STANDAARDBOLUS
door op . te drukken of door gelijktijdig
op < en x te drukken.
j De bolushoeveelheid instellen op
0,0 eenheden. Druk op > om de
displayweergave BOLUSHOEVEELHEID te
verlaten.

Resultaat
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Tijdstip

Annulering van de bolus

Resultaat

Tijdens de startvertraging voor de j Druk op x of z. De meter geeft
Er wordt geen bolus
bolustoediening (het symbool van een akoestisch signaal en geeft de
toegediend.
de standaardbolus knippert)
waarschuwing van de pomp W8: BOLUS
GEANNUL. weer. Druk tweemaal op >
om de waarschuwing (tijdelijk) uit te
schakelen en te bevestigen. De meter
keert terug naar de displayweergave Run
van Pomp.
Tijdens toediening van de bolus j Houd x of z gedurende 3 seconden
Er wordt geen bolus
(de meter geeft de verlaging van
toegediend.
ingedrukt tot de meter een akoestisch
de bolushoeveelheid weer)
signaal geeft. De meter geeft de
waarschuwing van de pomp W8: BOLUS
GEANNUL. weer. Druk tweemaal op >
om de waarschuwing (tijdelijk) uit te
schakelen en te bevestigen. U kunt de
actuele, voor de annulering van de bolus,
toegediende bolushoeveelheid bekijken
in het overzicht van de bolussen van de
pomp.
Voor meer informatie, zie de gebruiksaanwijzing van de pomp. Controleer of de annulering van de bolus
gewenst is en stel, indien noodzakelijk, een nieuwe bolus in.
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Instellen van een tijdelijke basale dosering (TBD)
1.

2.

3.

j Selecteer in het hoofdmenu
Pomp en druk op =.

j Druk herhaaldelijk kort op
< tot de displayweergave
TIJDELIJKE BASALE DOSERING
(TBD) verschijnt.

j Druk op > om het menu
Tijdelijke basale dosering
(TBD) te selecteren.
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4.

5.

6.

j Druk op x of z om de TBD te
verhogen resp. te verlage.
j Druk, als het juiste TBDpercentage is geselecteerd
op <.

De displayweergave TBD-DUUR
verschijnt.
j Druk op x of z om de
tijdsduur in te stellen.
j Druk op > om de wijzigingen
op te slaan.

De displayweergave Run met de
TBD wordt weergegeven.
De nieuwe TBD is geactiveerd.
De meter geeft een akoestisch
signaal, als de activering
plaatsvindt.
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3
i OPMERKING
• Als een TBD op dit moment niet actief is, wordt het TBD-percentage op 100 % ingesteld.
• Als een TBD wordt uitgevoerd, blijft deze actief, zelfs als het basale profiel is gewijzigd.
• Een TBD kan alleen worden ingesteld, als de pomp zich in de Run-modus bevindt.
• Als een TBD actief is, geeft de pomp ieder uur een akoestisch- en trilsignaal af. De meter
geeft eveneens een akoestisch- en trilsignaal af, als de meter zich in de pompmodus (in een
displayweergave Pomp) bevindt.
• Voor meer informatie over het instellen van een TBD, zie de gebruiksaanwijzing van de pomp.
Aan het eind van een TBD wordt de waarschuwing van de pomp W7: TBD EINDE weergegeven. Voor meer
informatie over waarschuwingen en foutmeldingen van de pomp, zie de gebruiksaanwijzing van de pomp.
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Een tijdelijke basale dosering annuleren
Situatie

Annulering van een tijdelijke basale dosering

Tijdens het instellen
van een TBD

j Als u gedurende ca. 20 seconden geen toets van
De pomp gaat verder
de meter indrukt, keert de meter terug naar de
met de toediening van de
displayweergave Run van Pomp.
normale basale dosering.
j Keer terug naar de displayweergave TIJDELIJKE BASALE
DOSERING (TBD) door op . te drukken of door
gelijktijdig op < en x te drukken.
j Stel het TBD-percentage in op 100 %. Druk op > om de
displayweergave TBD-PERCENTAGE te verlaten.

Tijdens de toediening j Druk op .. De meter geeft een akoestisch signaal af
van de TBD
en keert terug naar de displayweergave Run van Pomp.
j U kunt de pomp in de STOP-modus zetten. De
toediening van de TBD wordt geannuleerd, evenals
iedere vertraagde bolus of multiwave-bolus, die op
dit moment wordt toegediend. Uw meter geeft de
waarschuwing van de pomp W6: TBD GEANNULEERD
weer. Druk tweemaal op > om de waarschuwing te
bevestigen en uit te schakelen.

Resultaat

De TBD is geannuleerd
en de pomp geeft de
normale basale dosering
af.

Voor meer informatie, zie de gebruiksaanwijzing van de pomp.
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Een basaal profiel wijzigen
1.

2.

3.

j Selecteer in het hoofdmenu
Pomp en druk op =.

j Druk herhaaldelijk kort op < tot
de displayweergave SELECTIE
BASAAL PROFIEL verschijnt.

j Druk op > om het menu
Selectie basaal profiel te
selecteren.
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4.

j Druk op x of z om het basale
profiel te selecteren. Het
nummer van het basale profiel
en totale hoeveelheid van
de basale dosering worden
weergegeven.
j Als het juiste basale profiel
verschijnt, drukt u op > om dit
te selecteren.

Voor meer informatie, zie de gebruiksaanwijzing van de pomp.
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3.4 Beheer van foutmeldingen, waarschuwingen en
herinneringen van de pomp met de meter
Als de meter is uitgeschakeld, wanneer er een foutmelding, waarschuwing of herinnering op de pomp wordt
weergegeven en u zet de meter aan, dan zal nadat de communicatie met de pomp tot stand is gekomen:
• de meter direct naar de displayweergave Pomp gaan.
• er op de display van de meter een foutmelding, waarschuwing of herinnering van de pomp worden
weergegeven.
• U kunt de foutmelding, waarschuwing of herinnering van de pomp (tijdelijk) uitschakelen of bevestigen met
de meter of de pomp.
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Waarschuwing Ampul bijna leeg

Foutmelding Ampul leeg
te bevestigen. Vervang de
ampul, voordat deze leeg is.
Volg de aanwijzingen in de
gebruiksaanwijzing van de
pomp op om de insulineampul
te vervangen.

54

j Als de inhoud van de ampul
j Als de insulineampul leeg
insuline op de pomp beneden
is, verschijnt de foutmelding
20 eenheden insuline is
van de pomp E1: AMPUL
gekomen, verschijnt de
LEEG. U moet de ampul
waarschuwing van de pomp
onmiddellijk vervangen.
W1: AMPUL BIJNA LEEG.
Druk tweemaal op > om de
Als de waarschuwing op de
foutmelding (tijdelijk) uit te
schakelen en te bevestigen.
meter in de displayweergave
Pomp wordt weergegeven,
Volg de aanwijzingen in de
moet u tweemaal op >
gebruiksaanwijzing van de
drukken om de waarschuwing
pomp op om de insulineampul
(tijdelijk) uit te schakelen en
te vervangen.
Voor meer informatie over foutmeldingen, waarschuwingen en herinneringen van de pomp, zie de
gebruiksaanwijzing van de pomp.
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4

Communicatie tussen de Accu-Chek
Aviva Combo-meter en de Accu-Chek
Spirit Combo-pomp

4.1 Overzicht
4.2 B
 luetooth ® draadloze technologie in-/uitschakelen
4.3 Gebruik van het systeem op reis
4.4 Koppelen van de Accu-Chek Aviva Combo-meter met de Accu-Chek Spirit Combo-pomp
4.5 Annuleren van de aanwijzing om de meter en de pomp te koppelen
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4.1 Overzicht
De meter en de pomp maken gebruik van de Bluetooth draadloze technologie om met elkaar te
communiceren. Als u communicatieproblemen tussen de meter en de pomp waarneemt, wordt
aanbevolen om direct naar de pomp te gaan en de pomp handmatig te bedienen. Voor meer informatie
over het oplossen van communicatieproblemen tussen de meter en de pomp, zie hoofdstuk 5 ”Oplossen van
problemen”.
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4

4.2 Bluetooth draadloze technologie in-/uitschakelen
®

U kunt de Bluetooth draadloze technologie met de meter op ieder willekeurig tijdstip in- of uitschakelen.

Door het Bluetooth draadloze technologie-symbool weergegeven communicatiestatus
Symbool

Communicatiestatus

Bluetooth draadloze technologie is ingeschakeld. De meter en de pomp communiceren met
elkaar.

Bluetooth draadloze technologie is uitgeschakeld. De meter en de pomp communiceren niet
met elkaar.
Bluetooth draadloze technologie is ingeschakeld. De meter en de pomp communiceren
echter niet met elkaar.
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Communicatie met de pomp (Bluetooth draadloze technologie) in- of uitschakelen
Hoofdmenu > Instellingen > Meter > Bluetooth
1.

2.

3.

j Selecteer in het hoofdmenu
Instellingen en druk op =.

j Selecteer Meter en druk
op =.

j Selecteer Bluetooth en druk
op =.
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4.

4
i OPMERKING
• U kunt de meter niet gebruiken om de Bluetooth draadloze
technologie op de pomp uit te schakelen. U moet de Bluetooth
draadloze technologie op de pomp handmatig uitschakelen.

j Houd * ingedrukt tot het
Bluetooth symbool verandert.
Voor aanwijzingen voor
het in -of uitschakelen van
de Bluetooth draadloze
technologie op de pomp, zie
de gebruiksaanwijzing van de
pomp.

• Als u de tijd en datum van de pomp wijzigt, worden de tijd en
datum van de meter automatisch gesynchroniseerd, zodat deze
de volgende keer, dat de communicatie tot stand is gekomen,
overeenkomen met die van de pomp.
• Als de meter en de pomp buiten communicatiebereik zijn, kan de
verbinding tussen de meter en de pomp worden verbroken.
• Als u communicatieproblemen waarneemt, moet u de pomp
controleren om er zeker van te zijn, dat de Bluetooth draadloze
technologie is ingeschakeld.

• De Bluetooth draadloze technologie wordt op de meter
uitgeschakeld, als de batterijen bijna leeg zijn. Als u het symbool
Batterij bijna leeg ziet, moet u de batterijen vervangen om de
Bluetooth draadloze technologie in te kunnen schakelen; u kunt
echter nog wel een bloedglucosemeting uitvoeren.
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4.3 Gebruik van het systeem op reis
Als u per vliegtuig reist, moet u ervoor zorgen, dat de Bluetooth draadloze technologie op de meter en de
pomp is uitgeschakeld, voordat de deur van het vliegtuig wordt gesloten. Elektromagnetische straling van de
meter of de pomp zou de elektronische systemen van het vliegtuig kunnen storen.
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4

4.4 Koppelen van de Accu-Chek Aviva Combo-meter met de
Accu-Chek Spirit Combo-pomp
Als u de meter en de pomp als kit heeft ontvangen, dan zijn deze al gekoppeld. Als de meter en de pomp niet
zijn gekoppeld, zie de onderstaande aanwijzingen.

Koppelen van de meter en de pomp
1.

2.

Pomp:
j Druk herhaaldelijk kort op
d tot de displayweergave
BLUETOOTH INSTELLINGEN
verschijnt.
j Druk op f.

Pomp:
j Controleer of de Bluetooth
draadloze technologie is
ingeschakeld. Als deze is
uitgeschakeld, moet u op
a drukken om deze in te
schakelen.
j Druk op d.
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3.

4.
of

Pomp:
j Als de display GEKOPP.
APPARAAT GEEN verschijnt,
moet u verdergaan met stap 6.

Pomp:
j Als de display GEKOPP.
APPARAAT verschijnt, moet u
op d drukken en verdergaan
met de volgende stap.

Pomp:
j Druk op f om het apparaat
te verwijderen, zodat de pomp
met een andere meter kan
worden gekoppeld.
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5.

Pomp:
j Druk op f om het
verwijderen van het
gekoppelde apparaat te
bevestigen.

6.

Pomp:
j Druk op d.

4

7.
Meter:
j Zorg ervoor, dat de meter is
uitgezet.
j Houd * ingedrukt en druk
vervolgens op +.
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8.

9.

Pomp:
j Druk op f om de
koppelingsprocedure te
starten.

j Ga naar de volgende stap voor
aanwijzingen om de pomp
in de koppelingsmodus te
plaatsen.
j Druk op +, als u niet verder
wilt gaan met het instellen van
de koppeling.

10.

Pomp:
j Als de displayweergave
GEEN APPARAAT GEVONDEN
wordt weergegeven, moet u
de gebruiksaanwijzing van
de pomp raadplegen voor
informatie over het oplossen
van problemen.
j Selecteer de meter, die u wilt
toevoegen. Druk op de pomp
op f.
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11.

12.

Pomp:
j De display APPARAAT
TOEV./APP WORDT GEKOPP
verschijnt, gevolgd door de
display APPARAAT TOEV./
PINCODE INVOEREN OP
METER.
j Ga verder met de volgende
stap.

Meter:
De displayweergave Koppelen
met pomp verschijnt.
Voer de op de display van de
pomp weergegeven PIN in:
j Druk op =.
j Stel het eerste cijfer in en druk
op =. Herhaal dit tot alle
cijfers zijn ingevoerd.

4

j Zorg ervoor, dat de ingevoerde
PIN overeenkomt met de
op de display van de pomp
weergegeven cijfers. Selecteer
Bevestigen.

65

50805_00048009686_D.indb 65

7/19/12 9:21 AM

13.
Pomp:
j Druk op + om de koppeling
te bevestigen.

Meter:
j Zet de meter uit. Als de
meter is uitgeschakeld, is de
koppelingsprocedure voltooid.
U kunt de meter aanzetten en
in gebruik nemen.

Als de juiste PIN is ingevoerd,
verschijnt deze displayweergave
Koppelen met pomp op de
meter en de displayweergave
APPARAAT GEKOPP. op de
pomp.
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4
i OPMERKING
• Tijdens de koppelingsprocedure kan er geen bloedglucosemeting worden uitgevoerd.
• De meter en de pomp blijven gekoppeld, als de batterijen worden verwijderd en vervangen.
• Er kan slechts één meter tegelijkertijd met één pomp zijn gekoppeld.
• Als de meter is gekoppeld met een pomp en u koppelt de meter met een andere pomp, dan is de
meter niet meer gekoppeld met de eerste pomp.
• Als de meter met een pomp is gekoppeld en een poging om de meter met een andere pomp te
koppelen mislukt, is de meter niet meer gekoppeld met de oorspronkelijke pomp.
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4.5 Annuleren van de aanwijzing om de meter en de pomp te
koppelen
Als de meter en de pomp niet zijn gekoppeld, geeft de meter u telkens als u de meter aanzet de aanwijzing
om de koppelingsprocedure uit te voeren, tenzij u de koppelingsprocedure annuleert.
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1.

2.

3.

j Zet de meter aan. De
displayweergave Instellen van
de koppeling is niet voltooid
wordt weergegeven.
j Selecteer Annuleer om
deze aanwijzing m.b.t. de
koppelingsprocedure te
annuleren. Ga verder met
stap 2.
j Of selecteer Volgende om de
koppelingsprocedure te starten.
Ga naar de paragraaf
”Koppelen van de Accu-Chek
Aviva Combo-meter met de
Accu-Chek Spirit Combo-pomp”.

j Selecteer Ja om de
koppelingsprocedure te
annuleren. Ga verder met
stap 3.
j Of selecteer Nee en ga terug
naar stap 1.

j Selecteer Volgende om naar
het Hoofdmenu te gaan.
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5

5

Oplossen van problemen

5.1 Overzicht
5.2 Communicatieproblemen tussen de meter en de pomp oplossen

72
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5.1 Overzicht
Voor de meeste communicatieproblemen tussen de meter en de pomp geeft de meter een melding weer
met een korte beschrijving van de symptomen en daarbij een voorstel voor de oplossing van het probleem.
In dit hoofdstuk worden het symptoom, de mogelijke oorzaak en de mogelijke oplossing gedetailleerder
beschreven. Als het probleem met de mogelijke oplossingen niet wordt opgelost, dient u contact op te
nemen met Roche. Voor informatie over het oplossen van problemen met de standaardfuncties van de
meter, zie de Standaardgebruiksaanwijzing.

w WAARSCHUWING
Neem nooit beslissingen over de behandeling op basis van een waarschuwing of foutmelding. Als u
twijfelt over het goede functioneren van de meter, dient u contact op te nemen met Roche.

i OPMERKING
Als u de meter heeft laten vallen of als u twijfelt over de juistheid van de resultaten, moet u controleren
of uw teststrips en controleoplossing nog niet vervallen zijn en vervolgens een functiecontrolemeting
uitvoeren. Neem voor verdere hulp contact op met Roche.
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5

5.2 Communicatieproblemen tussen de meter en de pomp
oplossen
Weergave op display
Knipperend Bluetooth
symbool

Bolusadvies
Gegevens bolusadvies
gewist

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oplossing(en)

j Communicatie is door het
indrukken van een toets op de
pomp beëindigd.

j Controleer de pomp en bedien de pomp
verder handmatig.
j Zorg ervoor, dat de Bluetooth draadloze
technologie op de pomp is ingeschakeld.

j Meter en pomp bevinden zich
buiten het communicatiebereik.

j Zorg ervoor, dat de pomp binnen
communicatiebereik is.

j De juistheid van de
bolusadviesgegevens kan niet
worden bevestigd.

j Wacht 8 uren voor een nauwkeurig
bolusadvies.

BELANGRIJK!:

• Insulinedoses en maaltijden, die voor deze Bolusadvies-waarschuwing zijn
toegediend resp. genuttigd, worden niet meer in de berekening van
Bolusadvies meegenomen.
• De meter kan het overzicht van de bolussen van de pomp niet weergeven; het
overzicht van de bolussen is echter wel beschikbaar op de pomp.
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Weergave op display

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oplossing(en)

Bolusafgifte niet
beschikbaar

j De meter kan niet communiceren
met de pomp.

j Herhaal of stel in op handmatige pomp.
j Zorg ervoor, dat de Bluetooth draadloze
technologie op de meter en op de pomp
is ingeschakeld.
j Zorg ervoor, dat de meter en de pomp
binnen communicatiebereik zijn.
j Als het symbool van een bijna lege
batterij op de meter wordt weergegeven,
kan de meter niet met de pomp
communiceren. Vervang de batterijen.

j De pomp staat momenteel in de
Stopmodus.

j Haal de pomp uit de Stopmodus.

j De pomp geeft momenteel een
bolus af.

j Rond eerst de toediening van de actuele
bolus af, voordat de volgende bolus
wordt toegediend.
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5

Weergave op display

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oplossing(en)

Communicatie verbroken

j De pomp bevindt zich buiten het
bereik van de meter.

j Bekijk of annuleer de bolus op de pomp.
j Zorg ervoor, dat de Bluetooth draadloze
technologie op de meter en op de pomp is
ingeschakeld.
j Zorg ervoor, dat de meter en de pomp
binnen communicatiebereik zijn.
j Als het symbool van een bijna lege batterij
op de meter wordt weergegeven, kan de
meter niet met de pomp communiceren.
Vervang de batterijen.

Communicatiewaarschuwing

j Communicatie van bolusgegevens j Zorg ervoor, dat de Bluetooth draadloze
van de pomp was niet succesvol.
technologie op de meter en op de pomp is
Hierdoor zijn er geen
ingeschakeld.
pompgegevens beschikbaar en zijn j Zorg ervoor, dat de meter en de pomp
de bolusgegevens mogelijk niet
binnen communicatiebereik zijn.
juist.
j Als het symbool van een bijna lege batterij
j Communicatie van bolusgegevens
op de meter wordt weergegeven, kan de
van de pomp was niet succesvol.
meter niet met de pomp communiceren.
Hierdoor zijn er geen
Vervang de batterijen.
pompgegevens beschikbaar en is
de hoeveelheid actieve insuline
mogelijk niet nauwkeurig.
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Weergave op display

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oplossing(en)

Koppelen mislukt

j De poging om de meter en de pomp j Start de koppelingsprocedure opnieuw.
te koppelen is mislukt.
Zie hoofdstuk 4, ”Communicatie tussen
de Accu-Chek Aviva Combo-meter en de
Accu-Chek Spirit Combo-pomp”.

Meter en pomp niet
gekoppeld

j De meter en de pomp zijn niet
j U moet de meter en de pomp koppelen
gekoppeld. U kunt de pompfuncties om deze functies te kunnen gebruiken.
niet gebruiken zonder de meter en j Voor aanwijzingen voor het koppelen van
de pomp te koppelen.
de meter en de pomp, zie hoofdstuk 4,
”Communicatie tussen de Accu-Chek
Aviva Combo-meter en de Accu-Chek
Spirit Combo-pomp”.

Ongeldige PIN

j De verkeerde PIN is ingevoerd.

j Selecteer OK en voer de op de display van
de pomp weergegeven PIN in.

Onjuiste tijd/datum pomp

j Tijd/datum op pomp is onjuist.

j Stel de tijd/datum in op de pomp (zie de
gebruiksaanwijzing van de pomp).
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Weergave op display

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oplossing(en)

Onregelmatige
pompcommunic.

j Er zijn ten minste 2 weken
j Als u Bolusadvies gebruikt, is het
verstreken sinds de laatste
belangrijk om via Bluetooth draadloze
communicatie van de meter met de technologie regelmatige communicatie
pomp.
tussen de meter en de pomp te laten
plaatsvinden.
j Zorg ervoor, dat de Bluetooth draadloze
technologie op de meter en op de pomp is
ingeschakeld.
j Zorg ervoor, dat de meter en de pomp
binnen communicatiebereik zijn.
j Als het symbool van een bijna lege batterij
op de meter wordt weergegeven, kan de
meter niet met de pomp communiceren.
Vervang de batterijen.
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Weergave op display

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oplossing(en)

Pomp niet beschikbaar

j De pomp bevindt zich buiten het
communicatiebereik van de meter.

j Zorg ervoor, dat de Bluetooth draadloze
technologie op de meter en op de pomp is
ingeschakeld.
j Zorg ervoor, dat de meter en de pomp
binnen communicatiebereik zijn.
j Als het symbool van een bijna lege batterij
op de meter wordt weergegeven, kan de
meter niet met de pomp communiceren.
Vervang de batterijen.

Tijd komt niet overeen

j De tijd of datum op de meter
verschilt meer dan 5 minuten met
de tijd of datum op de pomp.

j De tijd en datum op de meter zijn
aangepast aan de tijd en datum op de
pomp. Zorg ervoor, dat de tijd en de
datum juist zijn. Als de tijd of datum niet
juist is, wijzig dan de tijd en datum op de
pomp.
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Weergave op display

Mogelijke oorzaken

Verbinding verbroken

j De verbinding tussen de meter en j Start de koppelingsprocedure opnieuw.
de pomp is tijdens de
Zie hoofdstuk 4, ”Communicatie tussen
koppelingsprocedure verbroken.
de Accu-Chek Aviva Combo-meter en de
Hierdoor is de poging om uw meter Accu-Chek Spirit Combo-pomp”.
en pomp te koppelen mislukt.
j Zorg ervoor, dat de Bluetooth draadloze
technologie op de meter en op de pomp is
ingeschakeld.
j Als het symbool van een bijna lege batterij
op de meter wordt weergegeven, kan de
meter niet met de pomp communiceren.
Vervang de batterijen.
j De pomp bevindt zich buiten het
bereik van de meter.

Mogelijke oplossing(en)

j Zorg ervoor, dat de meter en de pomp
binnen communicatiebereik zijn.
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w WAARSCHUWING
Als u communicatieproblemen tussen uw meter en pomp waarneemt, wordt aanbevolen om de pomp
handmatig te bedienen en de meter niet te gebruiken om de pomp op afstand te bedienen.

i OPMERKING
Voor aanvullende informatie over foutmeldingen en waarschuwingen, zie de Standaardgebruiksaanwijzing.
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Appendices

Appendix A: Bolusadvies
Bolusadvies is uitsluitend beschikbaar, als u Bolusadvies op de Accu-Chek Aviva Combo-meter heeft
ingesteld. Voor aanwijzingen voor het instellen van Bolusadvies, zie de Standaardgebruiksaanwijzing.
Naast de fundamentele bloedglucose- en koolhydratenwaarden moeten er verscheidene instellingen op
de meter worden ingevoerd om de aanbevelingen van de functie Bolusadvies zo optimaal mogelijk op uw
insulinebehoeften af te stemmen. U moet Bolusadvies juist instellen. Zonder deze instellingen is Bolusadvies
niet beschikbaar. Het is belangrijk om uw instellingen van Bolusadvies met uw medische beroepsbeoefenaar
te bespreken.

i OPMERKING
• Bloedglucose en bG hebben dezelfde betekenis en worden in de tekst door elkaar gebruikt.
• Factoren van Bolusadvies zijn onderdelen, die van invloed zijn op de bolusberekeningen van de meter.
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Instellingen van Bolusadvies op de meter

Deze rubriek bevat een overzicht van de informatie, die in de meter moet worden ingevoerd voor juiste
aanbevelingen van Bolusadvies.
Eenheden van koolhydraten
• De aanbevelingen van Bolusadvies zijn gebaseerd op de geselecteerde eenheden van koolhydraten.
• De juiste keuze van de eenheid van koolhydraten is van belang voor de juistheid van de aanbevelingen van
Bolusadvies.
• Er moeten altijd eenheden van koolhydraten worden geselecteerd, ongeacht of u Bolusadvies instelt of niet.
De op de meter beschikbare eenheden van koolhydraten zijn:

Afkorting

Meeteenheid

Equivalent in Gram

g

Grams

1 gram

KE

Kohlenhydrateinheit

10 gram

BE

Bread Equivalent

12 gram

CC

Carbohydrate Choice

15 gram
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Grenswaarden van waarschuwingen
• U kunt grenswaarden voor hyperglykemische (hoog) en hypoglykemische (laag) bloedspiegels instellen, die
het meest tegemoet komen aan uw behoeften.
• De meter geeft een waarschuwing op de display weer, als het resultaat van een bloedglucosemeting boven
de grenswaarde van de hyperwaarschuwing ligt of beneden de grenswaarde van de hypowaarschuwing.
• Stel de grenswaarde van de hyperwaarschuwing in op een waarde, die hoger is dan de
streefwaardenbereiken van alle tijdsintervallen.
• Stel de grenswaarde van de hypowaarschuwing in op een waarde, die lager is dan de
streefwaardenbereiken van alle tijdsintervallen.
• Bolusadvies is niet beschikbaar, als het resultaat van uw bloedglucosemeting beneden de grenswaarde van
de hypowaarschuwing ligt.
Tijdsintervallen
Door middel van Tijdsintervallen kunt u instellingen, waarmee rekening wordt gehouden met het feit, dat uw
insulinebehoefte gedurende de gehele dag varieert, selecteren. Het gedurende de gehele dag gebruiken van
dezelfde waarden en factoren hoeft niet noodzakelijkerwijs tegemoet te komen aan uw insulinebehoeften en
zou kunnen leiden tot onjuiste aanbevelingen van Bolusadvies.
De meter wordt geleverd met vijf vooraf ingestelde tijdsintervallen. U kunt, afhankelijk van uw
insulinebehoeften, maximaal acht tijdsintervallen (tijdsperiodes) instellen. Voor ieder tijdsinterval moet u het
streefwaardenbereik, de koolhydratenfactor en de insulinegevoeligheid selecteren. U kunt al deze waarden
voor ieder tijdsinterval apart definiëren. De meter houdt automatisch rekening met deze waarden.
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Streefwaardenbereik
• De gewenste bovenste- en onderste grenswaarden van uw bloedglucosespiegel die, zoals ingesteld door
uw medische beroepsbeoefenaar, als acceptabel worden beschouwd.
• De meter berekent automatisch de streefwaarde van de bloedglucosespiegel als de gemiddelde waarde van
de bovenste- en de onderste grenswaarde van het streefwaardenbereik.
• Raadpleeg uw medische beroepsbeoefenaar om het juiste streefwaardenbereik vast te stellen.
Bovenste grenswaarde van het bloedglucosestreefwaardenbereik
• De bovenste grenswaarde van het bloedglucosestreefwaardenbereik van het actuele tijdsinterval.
• Resultaten van bloedglucosemetingen tussen de onderste- en de bovenste grenswaarde van het
streefwaardenbereik liggen binnen het streefwaardenbereik.
Onderste grenswaarde van het bloedglucosestreefwaardenbereik
• De onderste grenswaarde van het bloedglucosestreefwaardenbereik van het actuele tijdsinterval.
• Resultaten van bloedglucosemetingen tussen de onderste- en de bovenste grenswaarde van het
streefwaardenbereik liggen binnen het streefwaardenbereik.
Koolhydratenfactor
• Voor het actuele tijdsinterval is de koolhydratenfactor de hoeveelheid insuline, die nodig is ter compensatie
van een bepaalde hoeveelheid koolhydraten.
• Raadpleeg uw medische beroepsbeoefenaar om de juiste koolhydratenfactor vast te stellen.
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Insulinegevoeligheid
• Voor het actuele tijdsinterval is de insulinegevoeligheid (correctiefactor) de hoeveelheid insuline, die nodig is
om uw bloedglucosespiegel met een bepaalde waarde te verlagen.
• Raadpleeg uw medische beroepsbeoefenaar om de juiste instellingen voor de insulinegevoeligheid vast te
stellen.
Uw meter wordt geleverd met de volgende vooraf ingestelde tijdsintervallen:

Tijdsinterval

24-uursweergave

1

0:00–5:30

2

5:30–11:00

3

11:00–17:00

4

17:00–21:30

5

21:30–0:00
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Overleg met uw medische beroepsbeoefenaar over het instellen van de tijdsintervallen om u behulpzaam te
zijn bij het beheer van uw diabetes. Hier is een voorstel voor een indeling:

Tijdsinterval

Starttijd

Eindtijd

1. Nacht

Middernacht

Het tijdstip, waarop u normaal
gesproken wakker wordt.

2. Ontbijt

Het tijdstip, waarop u normaal
gesproken wakker wordt.

1½ uur voor het normale tijdstip voor
de lunch.

3. Lunch

1½ uur voor het normale tijdstip voor
de lunch.

1½ uur voor het normale tijdstip voor
het avondeten.

4. Avondeten

1½ uur voor het normale tijdstip voor
het avondeten.

1½ uur voor het tijdstip, dat u normaal
gesproken naar bed gaat.

5. Bedtijd

1½ uur voor het tijdstip, dat u normaal Middernacht
gesproken naar bed gaat.
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Instellen van Tijdsintervallen: Belangrijke informatie
• De tijdsintervallen bestrijken een tijdsperiode van 24 uren (van middernacht tot middernacht).
• U kunt de tijdsperiode van elk van de vooraf ingestelde tijdsintervallen wijzigen.
• Als u Bolusadvies instelt, moet u in ten minste één tijdsinterval alle instellingen invoeren en opslaan.
• Ieder tijdsinterval moet ten minste 30 minuten lang zijn en kan alleen in stappen van 30 minuten worden
ingesteld.
• Als u de eindtijd van een tijdsinterval instelt, stelt de meter deze eindtijd automatisch in als de starttijd van
het volgende tijdsinterval.
• U kunt voor ieder tijdsinterval een verschillend bloedglucosestreefwaardenbereik, koolhydratenfactor en
insulinegevoeligheid instellen.
• Het streefwaardenbereik van ieder tijdsinterval moet binnen de grenswaarden van de hypo- en de
hyperwaarschuwing liggen.
• Als er voor het eerst een tijdsinterval wordt bewerkt, worden de instellingen (streefwaardenbereik,
koolhydratenfactor en insulinegevoeligheid) op alle andere tijdsintervallen toegepast.
Gezondheidsgebeurtenissen
Door middel van Gezondheidsgebeurtenissen kunt u instellingen, waardoor rekening kan worden gehouden
met diverse activiteiten of gebeurtenissen, die uw insulinebehoefte kunnen verhogen of verlagen, selecteren.
Gezondheidsgebeurtenissen kunnen worden geselecteerd om de invloed van bepaalde gevoelens of bepaalde
activiteiten op uw diabetes aan te geven. De meter biedt u de mogelijkheid om met uitzondering van Vasten
voor iedere gezondheidsgebeurtenis een bepaald percentage in te stellen. Vasten kan niet worden ingesteld
en wordt hierdoor bij berekeningen van Bolusadvies niet meegenomen. Als er een gezondheidsgebeurtenis
is geselecteerd, wordt het geselecteerde percentage toegepast om de hoeveelheid bolusinsuline te verhogen
of te verlagen. Bespreek het betreffende percentage voor iedere gezondheidsgebeurtenis met uw medische
beroepsbeoefenaar.
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De op de meter beschikbare gezondheidsgebeurtenissen zijn:
• Sport 1
• Sport 2
• Stress
• Ziekte
• Vóór menstruatie
• Vasten
Bolusadviesopties
Toename na maaltijd, Snacklimiet, Werkingsduur en Vertragingstijd zijn opties van Bolusadvies. Hieronder zijn
de gedetailleerde beschrijvingen van elk van deze instellingen weergegeven.
Toename na maaltijd
• Tijdens of na een maaltijd is, ondanks toediening van een maaltijdbolus, een verhoging van de
bloedglucosewaarde binnen bepaalde grenzen normaal. Een Toename na maaltijd is effectief voor een
gespecificeerde tijdsperiode.
• Voer de maximale verhoging van het resultaat van de bloedglucosemeting in, die zonder een extra
correctiebolus nog getolereerd wordt.
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Snacklimiet
• De Snacklimiet is de hoeveelheid koolhydraten, die niet als reguliere maaltijd met de te verwachten
Toename na maaltijd dient te worden beschouwd.
Werkingsduur
• De tijdsperiode van de start van de Toename na maaltijd of de toediening van een correctiebolus tot
het moment, waarop uw bloedglucosespiegel naar verwachting zal terugkeren naar het niveau van de
streefwaarde.
• U kunt de lengte van de Werkingsduur binnen een gespecificeerde tijdsperiode (1½ uur tot 8 uren) aan uw
individuele behoeften aanpassen.
Vertragingstijd
• De Vertragingstijd houdt rekening met de verwachte vertraging van de daadwerkelijke verlaging van
de bloedglucosespiegel tijdens de werkingsduur van insuline in het lichaam. Het beschrijft de eerste
tijdsperiode van de Werkingsduur.
Actieve insuline
• Bolusinsuline, die is toegediend om uw bloedglucosespiegel te verlagen, maar nog niet geheel is gebruikt.
• De meter berekent automatisch de hoeveelheid actieve insuline en geeft dit op de displayweergave
Bolusadvies weer.
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Bolusberekening

De door de functie Bolusadvies van de meter aanbevolen bolus bestaat uit twee onderdelen: een
aanbeveling voor een maaltijdbolus, die compenseert voor uw inname van voedsel en een aanbeveling
voor een correctiebolus om uw bloedglucosespiegel aan te passen, als deze zich niet binnen uw
streefwaardenbereik bevindt. De correctiebolus kan positief zijn, als uw actuele bloedglucosespiegel boven
uw streefwaardenbereik ligt of negatief als deze beneden uw streefwaardenbereik ligt.
Maaltijdbolus
Een maaltijdbolus is de hoeveelheid insuline, die moet worden toegediend om te compenseren voor de
hoeveelheid koolhydraten, die u van plan bent te eten. De maaltijdbolus wordt berekend als :
Maaltijdbolus = opname koolhydraten x

Insuline
Koolhydraten
Koolhydratenfactor
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Correctiebolus
Als uw actuele bloedglucosespiegel niet binnen uw streefwaardenbereik ligt, wordt er een correctiebolus
aanbevolen.
Grenswaarden van bloedglucose
bG-resultaat

Hyperwaarschuwing

Bovenste grenswaarde van
het streefwaardenbereik
Streefwaarde
Onderste grenswaarde van
het streefwaardenbereik

Hypowaarschuwing

Bespreek de grenswaarden van uw bloedglucosestreefwaardenbereik met uw medische
beroepsbeoefenaar.
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De berekening van de aanbevolen correctiebolus is afhankelijk van uw actuele bloedglucoseresultaat, uw
insulinegevoeligheid voor het actuele tijdsinterval en of u van plan bent om iets te eten.
Voorbeelden van berekeningen van Bolusadvies

Bloedglucosespiegel

Zonder voedselinname
(geen koolhydraten)

Vóór een maaltijd

Boven de bovenste grenswaarde (bG – Streefwaarde bG) x
van het streefwaardenbereik
Insulinegevoeligheid

bG – Streefwaarde bG) x
Insulinegevoeligheid +
Maaltijdbolus

Tussen de bovenste en de
onderste grenswaarde van het
streefwaardenbereik

Geen correctiebolus nodig.

(bG – Streefwaarde bG) x
Insulinegevoeligheid +
Maaltijdbolus. Een correctiebolus
kan negatief zijn.

Tussen de onderste
grenswaarde van het
streefwaardenbereik en de
hypowaarschuwing

Er wordt geen bolus aanbevolen.
De correctiebolus is negatief.

(bG – Streefwaarde bG) x
Insulinegevoeligheid +
Maaltijdbolus. De correctiebolus is
negatief.

Beneden de hypowaarschuwing De hypowaarschuwing wordt
weergegeven. Het eten van
snelwerkende koolhydraten wordt
u aanbevolen.
Bolusadvies is niet beschikbaar.

De hypowaarschuwing wordt
weergegeven. Het eten van
snelwerkende koolhydraten wordt u
aanbevolen.
Bolusadvies is niet beschikbaar.
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Andere bolussen
Volgende maaltijdbolussen
Als u van plan bent in een korte tijdsperiode verschillende maaltijden te gebruiken, dient u voor iedere
maaltijd een maaltijdbolus toe te dienen. De berekening is altijd hetzelfde als van een maaltijdbolus.
Correctiebolus na een maaltijd
Na een maaltijd is het normaal, dat er een toename van uw bloedglucosespiegel optreedt, zelfs als u de juiste
maaltijdbolus heeft toegediend. De toegestane toename van de bloedglucosespiegel wordt Toename na
maaltijd genoemd. Na een bepaalde tijdsperiode (Vertragingstijd) neemt de Toename na maaltijd van zijn
maximum af, totdat uw bloedglucosespiegel terug is op het niveau van de streefwaarde. De tijdsperiode van
de start van de Toename na maaltijd tot het moment, dat uw bloedglucosespiegel terugkeert naar het niveau
van de streefwaarde, is gedefinieerd als de Werkingsduur. Gedurende deze tijd wordt een correctiebolus
alleen aanbevolen, als uw bloedglucosespiegel de actuele spiegel van de Toename na maaltijd overschrijdt.
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bG-spiegel
hyper

Werkingsduur
Vertragingstijd
Toen. na maal

Streefwaarde

Streefwaardenbereik

hypo

Actuele
bG-waarden

Tijd

Maaltijd

Bolus

Bolus niet
vereist

Actueel toegestane bGwaarde: Toename. na maaltijd

De stippellijn laat zien hoe uw bloedglucosespiegel na een maaltijdbolus kan veranderen. Bolusadvies
accepteert een toename van uw bloedglucosespiegel binnen het bereik van de Toename na maaltijd (groen)
zonder hiervoor een extra correctiebolus te berekenen. Als u een hoeveelheid koolhydraten invoert, die groter
is dan de Snacklimiet, wordt de ingestelde Toename na maaltijd bij de bloedglucosestreefwaarde opgeteld. De
vorm van de Toename na maaltijd (de breedte van het groene vlak) wordt bepaald door de Vertragingstijd en
de Werkingsduur.
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Volgende correctiebolussen
Het verschil tussen uw actuele bloedglucosespiegel en de streefwaarde van uw bloedglucosespiegel wordt
Delta bG genoemd. Een correctiebolus, die op basis van de voorafgaande condities is toegediend,
compenseert dit verschil gedurende een bepaalde tijdsperiode. Zodra de correctiebolus effect begint te
krijgen, dient uw actuele bloedglucosespiegel te worden verlaagd en neemt de gecompenseerde Delta bG na
de vertragingstijd af. Aan het eind van de werkingsduur, dient uw bloedglucosespiegel terug te zijn op het
niveau van de grenswaarde van het streefwaardenbereik. U krijgt alleen een aanbeveling voor nog een andere
correctiebolus, als het actuele resultaat van uw bloedglucosemeting het actuele Delta bG-niveau overschrijdt.
bG resultaat

Vertragingstijd

Delta bG
(Correctieinsuline)
Tijd
Correctiebolus
Werkingsduur

Volgende correctiebolussen: als uw bloedglucoseresultaat binnen sectie 1 van de grafiek ligt, wordt geen
correctiebolus aanbevolen. Als het resultaat van uw bloedglucosemeting in sectie 2 van de grafiek ligt, wordt
een correctiebolus aanbevolen.
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Voorbeelden van aanbevelingen van Bolusadvies
De volgende grafieken geven verschillende voorbeelden van de manier, waarop Bolusadvies bij de
berekeningen met verschillende factoren rekening houdt.
De actueel toegestane bloedglucosewaarde houdt rekening met de volgende factoren:
• Gemiddelde waarde van het streefwaardenbereik
• Toename na maaltijd
• Correctiebolus
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Na een correctiebolus
bG-spiegel
hyper

Werkingsduur
Vertragingstijd
Gecorrigeerde
bG

Streefwaarde
Streefwaardenbereik

hypo

Actuele
bG-waarden

Tijd

Bolus

Bolus niet
vereist

Actueel toegestane
bG-waarde: Gecorrigeerde bG

Het bovenstaande diagram laat een voorbeeld zien van het effect van deze regel. De eerste correctiebolus van
12:00 blijft actief gedurende de Werkingsduur (de breedte van het blauwe vlak). Als de bloedglucosewaarde
om 14:00 beneden de actueel toegestane bloedglucosewaarde komt te liggen (bovenkant van het blauwe
vlak), hoeft er geen andere correctiebolus te worden berekend.
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bG-spiegel
hyper

Streefwaarde

Streefwaardenbereik

hypo

Actuele
bG-waarden

Tijd

Bolus

Als een resultaat van een bloedglucosemeting groter is dan de actueel toegestane bloedglucosewaarde,
wordt er een bolus berekend (licht blauw); hierbij wordt alleen rekening gehouden met het verschil tussen de
actuele bloedglucosewaarde (oranje stippen) en de actueel toegestane bloedglucosewaarde (de bovenkant
van het blauwe vlak).
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bG-spiegel
hyper

Werkingsduur
Vertragingstijd
Toename na
maaltijd

Streefwaarde

Streefwaardenbereik

hypo

Actuele
bG-waarden

Tijd

Maaltijd

Bolus

Bolus niet
vereist

Actueel toegestane bG-waarde:
Toename na maaltijd

Opeenvolgende maaltijden
Als u verschillende maaltijden achter elkaar eet, begint de Toename na maaltijd voor iedere nieuwe
maaltijdbolus opnieuw.
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Appendix B: Berekeningen van Bolusadvies
De mathematische grondslag voor bolusberekeningen
Hieronder hebben wij de belangrijkste formules en grondslagen voor de berekening weergegeven, die de
basis vormen voor Bolusadvies. Het is moeilijk om zelf met behulp van deze formules nauwkeurig een bolus
te berekenen, als rekening moet worden gehouden met de Werkingsduur en de Vertragingstijd van recente
maaltijden en correctiebolussen.
Voorstel voor koolhydraten
Deze berekening wordt gemaakt, als het resultaat van de bloedglucosemeting beneden de grenswaarde
van de hypowaarschuwing ligt. De berekening is gebaseerd op de overige voor het actuele tijdsinterval
gedefinieerde waarden en het resultaat wordt als aanbeveling voor de opname van koolhydraten
weergegeven.
gemiddelde waarde van
Koolhydraten = ( het streefwaardenbereik – actuele bG) ×
zoals vastgelegd bij het tijdsinterval

Insuline
ΔbG
Insulinegevoeligheid

×

Koolhydraten
Insuline
Koolhydratenfactor
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i OPMERKING
• Er wordt altijd een minimale hoeveelheid van 12 g (of een hiermee overeenkomende hoeveelheid
in BE-, KE- of CC-eenheden) aangegeven. Als de berekende waarde lager is dan 12 g, wordt 12 g
gebruikt.
• Het voorstel voor koolhydraten wordt in de door u geselecteerde eenheid van koolhydraten (g, BE, KE
of CC) weergegeven.
Maaltijdbolus
De bolus voor maaltijden wordt berekend met behulp van de volgende formule:
Maaltijdbolus = opname koolhydraten x

Insuline
Koolhydraten
Koolhydratenfactor
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Actueel toegestane bloedglucosewaarde
De hieronder beschreven gemiddelde waarde van het streefwaardenbereik, die wordt gebruikt voor de
berekening van de correctiebolus, verandert afhankelijk van de definitie voor de tijdsintervallen.
De actueel toegestane bloedglucosewaarde wordt hierdoor als volgt berekend:
Actueel toegestane = gemiddelde waarde van
bloedglucosewaarde het streefwaardenbereik
zoals vastgelegd bij het tijdsinterval

+

Toename na
maaltijd

+

actueel actieve maaltijd

∑ Bloedglucosebereik
gecompenseerd door
correctiebolus

actueel actieve correctiebolussen

Als er actueel geen Werkingsduur voor Toename na maaltijd of voor een correctiebolus actief is, wordt voor
deze parameters in de formule de waarde ”0” ingevuld.
Correctiebolus
In het algemeen wordt er alleen een correctiebolus berekend, als de actuele bloedglucosewaarde boven de
grenswaarde van de hypowaarschuwing en buiten het streefwaardenbereik ligt. Als de actuele
bloedglucosewaarde boven het streefwaardenbereik ligt, moet de waarde ook hoger zijn dan de actueel
toegestane bloedglucosewaarde. Alleen bij correctiebolussen groter dan ”0” wordt een dienovereenkomstige
werkingsduur geactiveerd.
Correctiebolus = (actuele bG – actueel toegestane bG-waarde) ×

Insuline
ΔbG
Insulinegevoeligheid
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Het met bloedglucose gerelateerde deel van de correctiefactor is afhankelijk van de volgende condities:
• Als actuele bG > actueel toegestane bloedglucosewaarde, dan is bG-correctiegedeelte = actuele bG –
actueel toegestane bloedglucosewaarde
• Als actuele bG > grenswaarde van hypowaarschuwing en actuele bG < onderste grenswaarde van het
streefwaardenbereik, dan is bG-correctiegedeelte = actuele bG – gemiddelde waarde van het
streefwaardenbereik
Correctiebolus met opname van koolhydraten
Als er koolhydraten zijn ingevoerd, wordt de betreffende maaltijdbolus altijd verrekend met iedere (zelfs
negatieve) correctiebolus.
Als er een maaltijd is genuttigd, wordt de correctiebolus ook berekend voor resultaten van
bloedglucosemetingen, die binnen het streefwaardenbereik liggen, als:
• het actuele resultaat van de bloedglucosemeting beneden de gemiddelde waarde van het
streefwaardenbereik ligt of
• het actuele resultaat van de bloedglucosemeting boven de actueel toegestane bloedglucosewaarde ligt.
Omdat uw pomp alleen insuline kan afgeven, worden rekenkundig negatieve totaalbolussen als ”0”
weergegeven.
Actieve insuline
Het veld van actieve insuline laat u zien of een voorafgaande bG-correctiebolus de waarde van uw actuele
bolusberekening mogelijk zou kunnen verminderen.
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Appendix C: Verklaring van de gebruikte symbolen
Op het verpakkingsmateriaal, het typeplaatje (onderkant van de meter) en in de gebruiksaanwijzing van
de Accu-Chek Aviva Combo-meter kunnen de volgende symbolen voorkomen. De betekenis hiervan is
hieronder weergegeven:
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

w

Waarschuwing, raadpleeg de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van
het product.

i

Een OPMERKING wordt gebruikt om extra informatie te geven.
Temperatuurbeperking (bewaren bij)
Fabrikant
Artikelnummer
Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek
Bloedglucosemeter en teststrips: Deze producten voldoen aan de Europese richtlijn
98/79/EG inzake medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.
1,5 V AAA
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aanbevelingen van bolusadvies, voorbeelden,
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aanwijzing m.b.t. koppelingsprocedure,
annuleren, 68–70
actieve insuline, 89
ampul,
bijna leeg, 54
leeg, 54

maaltijdbolus, 101
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berekening van de bolus,
correctiebolus, 91
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Bluetooth draadoze technologie,
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gebruik op reis, 60
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B
beoogde gebruikersgroep, 10
basaal profiel, wijzigen van, 51–52
functies op de display van de meter, 13
berekening van bolusadvies,
overzicht, 8–9
actueel toegestane bloedglucosewaarde,
102
bolusadviesopties, 88–89
correctiebolus, 102
bolushoeveelheid, aanpassen, 15
correctiebolus met opname van koolhydraten, bolus, toediening m.b.v. Bolusadvies, 14–22
103
bolus, toediening met insulinepen, beschrijving,
28
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bolus, toediening met insulinespuitje,
beschrijving, 28
bovenste grenswaarde van het
bloedglucosestreefwaardenbereik, 84
C
communicatie, meter en pomp,
oplossen van problemen, 73–80
overzicht, 34–37, 56
correctiebolus, 93–95
D
dagboek, updaten bolusinformatie, 31
displayweergaven van de pomp op de meter,
functies, 41–42
F
foutmeldingen, pomp, 53–54
functies van de toetsen, 36–37

G
gezondheidsgebeurtenissen, 15, 87–88
grenswaarden van waarschuwingen, 83
H
handmatige bolus,
toediening d.m.v. insulinepen/-spuitje m.b.v.
Bolusadvies, 20–22
toediening d.m.v. pomp m.b.v. Bolusadvies,
20
handmatige pompbolus, beschrijving, 28
I
insulinegevoeligheid, 85
K
koolhydraateenheden, 82
koolhydratenfactor, 84
koolhydraten, hoeveelheid, 14
koppeling, apparaat verwijderen, 62
koppeling van meter met pomp, 61–67
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M
multiwave-bolus,
beschrijving, 27
toediening m.b.v. Bolusadvies, 17–18
O
onderste grenswaarde van het
bloedglucosestreefwaardenbereik, 84
P
PIN, invoeren in de meter, 65
pomp, bediening d.m.v. de meter, 38–40
problemen oplossen. Zie communicatie, meter
en pomp, oplossen van problemen

S
snacklimiet, 89
standaardbolus,
annuleren ingestelde toediening m.b.v. de
meter, 45–46
beschrijving, 27
instellen toediening m.b.v. de meter, 43–44
toediening m.b.v. Bolusadvies, 15–16
streefwaardenbereik, 84
symbolen, verklaring, 104
synchroniseren, meter met pomp, 31
T
tijdelijke basale dosering (TBD),
annuleren ingestelde TBD, 50
instellen m.b.v. de meter, 47–49
tijdsintervallen, 83, 85–87
toedienen van een bolus. Zie bolus, toediening
m.b.v. Bolusadvies
toename na maaltijd, 88
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V
veiligheidsinformatie,
bolustoediening, 22–23, 29
Boulusadvies, 10–11
vertraagde bolus,
beschrijving, 28
toediening m.b.v. Bolusadvies, 19
vertragingstijd, 89
vliegtuig. Zie Bluetooth draadloze technologie,
gebruik op reis

W
waarschuwingen, pomp, 53–54
werkingsduur, 89
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