
Uw gegevens bekijken en aanpassen

7 Gegevensbeheer 
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U kunt de gegevens selec- 
teren die u aan wilt passen. 
Als u klaar bent, selecteer 
Terug. 
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Selecteer Logboek. 
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In het Hoofdmenu, selecteer 
Mijn gegevens.
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U kunt vorige bloedglucose-
resultaten en de toegevoegde 
info bekijken. Selecteer het  
logboekbestand dat u wilt 
aanpassen.
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Beheer van de communicatie
Sluit de meter aan een computer aan m.b.v. de USB kabel. 
Steek de kleine stekker van de USB kabel in de meter.  
Sluit de grote stekker van de USB kabel aan op een vrije  
USB poort van de PC.

De instelprocedure van het systeem wordt gesteund door de 
configuratiesoftware Accu-Chek 360° configuratiesoftware, 
waarmee de pomp, de meter en de bolusadviesfunctie 
gemakkelijk ingesteld kunnen worden. Gelieve module 5 te 
raadplegen voor verdere informatie.

Selecteer 
Verbinden met 
PC en selecteer 
OK.
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De meter geeft weer 
dat de verbinding 
tot stand is 
gekomen.  
De gegevens-
overdracht gaat 
verder. U kunt ook 
de instructies van 
de software volgen.

3

De meter probeert 
een verbinding te 
maken met de PC.
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De grafieken, diagrammen en tabellen van uw 
gegevens bekijken

De Trendgrafiek 
geeft de trends van 
uw bloedglucose-
waarden weer. U 
kunt de manier 
waarop de grafiek 
uw trendgegevens 
weergeeft wijzigen 
door Configureren 
te kiezen.
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In het menu Mijn 
gegevens, 
selecteer 
Streefwaarde.
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In het menu Mijn 
gegevens, 
selecteer Trend.
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De grafische weer-
gave van de 
Standaardweek/
Standaarddag  
geeft uw gemiddelde 
bloedglucose- 
waarden, het aantal 
metingen en de 
standaard afwijk- 
ingen weer voor  
iedere dag van de 
week/tijdsblok van 
de dag.
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Selecteer 
Gebeurtenis-
gegevens, 
Bolusgegevens, 
TBD-gegevens, 
Dagtotalen, 
Resterende looptijd 
of Versie naargelang 
de behoeften. Selec-
teer Terug om terug te 
gaan naar het menu 
Pompgegevens.
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In het menu Mijn 
gegevens, scroll 
naar beneden naar 
Pomp.
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De tabel Gemiddelde 
bG-waarden geeft 
uw gemiddelde 
bloedglucosewaarden 
en standaard-
afwijkingen weer voor 
de door u gekozen 
tijdschaal en etenstijd.

8

In het menu Mijn 
gegevens, 
selecteer 
Gemiddelde bG-
waarden.

In het Hoofdmenu, 
selecteer Mijn 
gegevens.
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Uw pompgegevens bekijken


