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Kontaktinformasjon

Forbruksmateriell til din insulinpumpe bestilles hos DiaBeta Norge. Velg
måten som passer deg best!

Storgaten 21, PB 151, 3201 Sandefjord

(+47) 33 46 50 40

(+47) 33 46 35 71

www.diabeta.no

post@diabeta.no

Ved tekniske spørsmål om din insulinpumpe kan du kontakte
Accu-Chek Kundestøtte. Telefonen er åpen hele døgnet (OBS! Vi
garanterer ikke umiddelbart svar):

(+47) 33 46 08 45

Alternativt:         (+47) 23 37 33 00

(hverdager mellom 8-16)

+



Accu-Chek® Spirit: En solid og fleksibel
insulinpumpe det er lett å leve med 

MENY-tast

AA-batteri
(alkalisk eller oppladbart)

Vendbar skjerm
med bakgrunnslys
og tekst

3,15 ml insulin ampulle

Adapter med standard-
kopling (Luer)

OPP/NED-
taster

Integrert teleskopisk
stempelstang

Infrarød overgang
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Accu-Chek Spirit meny

STOP

Standard

RUN

Avansert Egendefinert

Disse menyfunksjonene
er skjult.

Egendefinert meny kan
tilpasses med programvare.
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Om kortmanualen

Denne kortmanualen er ikke en erstatning for Accu-Chek Spirit
Brukerhåndbok. Det er svært viktig at du leser igjennom og
forstår innholdet i hovedmanualen, da det er her du finner all
informasjon om hvordan pumpen fungerer. Kortmanualen du
holder i hånden nå, er kun ment som et hjelpemiddel i
opplæringsøyemed.

Enkelte detaljer omkring de ulike operasjoner som er beskrevet
i denne manualen kan være utelatt. Se henvisning til
Accu-Chek Spirit Brukerhåndbok for mer informasjon.

Accu-Chek Spirit sin meny er svært omfattende. Insulinpumpen
har to ulike modus. STOP-modus og RUN-modus (igang).
Avhengig av hvilket modus pumpen befinner seg i, har du
tilgang til enkelte funksjoner. I denne kortmanualen er de ulike
modus tildelt en fargekode.
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Ved rød farge, er pumpen i STOP Ved grønn farge er pumpen i RUN
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Sette i batteri
Se brukerhåndbok side 47

1. Plasser batteridekslet på batteriets positive pol

2. Sett batteriet inn i batterihuset med den flate, negative polen først,
og skru batteridekslet på plass (med klokken)

3. En rekke oppstartsbilder vises, og pumpen utfører en selvtest. 
Insulinpumpen går i STOP-modus

Språk
Se brukerhåndbok side 137

1. Trykk MENY-tasten flere ganger til SELECT USER MENU vises.
Bekreft, trykk OK.

2. Bruk OPP/NED-tastene og velg ADVANCED. Bekreft, trykk OK.

3. Trykk MENY-tasten flere ganger til SETUP MENU ADVANCED vises. 
Bekreft, trykk OK.
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Språk forts.
Se brukerhåndbok side 137

4. Trykk MENY-tasten til LANGUAGE vises

5. Bruk OPP-eller NED-tastene for å velge NORWEGIAN.
Bekreft, trykk OK.

6. Trykk MENY-tasten flere ganger til VELG BRUKERMENY vises.
Bekreft, trykk OK.

7. Bruk OPP/NED-tastene og velg STANDARD. Bekreft, trykk OK.

Stille tid og dato
Se brukerhåndbok side 83

1. Trykk MENY-tasten flere ganger til menyen STILL TID OG DATO
vises. Bekreft, trykk OK.

7. Bruk OPP/NED-tastene til å stille inn henholdsvis minutter, år, måned
og dag. Med MENY-tasten forflytter du deg videre til neste bilde.
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Stille tid og dato forts.
Se brukerhåndbok side 83

3. Bruk OK-tasten for å bekrefte og lagre endringene

Ampulle
Se brukerhåndbok side 54

1. Gjør klar en ny insulinampulle (3,15 ml.)

2. Trykk MENY-tasten flere ganger til menyen BYTTE AMPULLE vises. 
Bekreft, trykk OK.

3. FJERN AMPULLEN vises på skjermen. Dersom du har en ampulle i, 
fjern den. Trykk, og hold OK-tasten i 3 sekunder.

4. Når stempelstangen er trukket helt tilbake, blinker ampullevolumet. 
Standarverdien 315 enheter vises.

5. Sett i den klargjorte ampullen (med infusjonssett og adapter). Skru
til, og se til at endeplaten på stempelstangen er på samme nivå som 
den nederste kanten på ampullestempelet.
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Infusjonssettene som passer din livsstil 
Accu-Chek infusjonssett er designet for å møte dine behov, ditt liv og din pumpe. Du har faktisk et valg.
Så ikke velg et tilfeldig infusjonssett. Ta det som er rett for deg. Det riktige infusjonsettet er
det som:

• Passer din livsstil
• Passer din kroppstype

• Passer din foretrukne teknikk
Ta kontroll over ditt infusjonsbehov med et 

Accu-Chek infusjonssett.

ACCU-CHEK® FlexLink

Dette infusjonssettet gir deg en enkel start  på ditt liv som insulinpumpebruker.
Den er ikke bare lett å sette inn, men også svært komfortabel å bruke.

• Myk teflonkanyle gjør at du ikke kjenner infusjonssettet
• 90° innføringsvinkel gir deg samme stikkevinkel hver gang og 

absorbsjonen av insulin skjer i samme dybde i fettvevet
• Enkel, logisk å sette inn
• Tilspisset, konisk kanyle gir mindre smerte når kanylen skal settes
• Universal luerlås
• Tilgjengelig i 2 kanylelengder 

(8 og 10 mm), og 4 slangelengder 
(30, 60, 80 og 110 cm)

ACCU-CHEK® TenderLink

Dersom du er mye i aktivitet og har behov for et infusjonssett som sitter ekstra godt bør du
velge denne løsningen.
Du får friheten til å gjøre hva du vil, samtidig som settet er behaglig å bruke.

• Myk teflonkanyle gjør at du ikke kjenner infusjonssettet
• Stort, selvklebende plaster og lang teflonkanyle gir meget

godt hold til huden
• 20-45° innføringsvinkel tillater at du kan tilpasse infusjonssettet

til det området du fester det i
• Gjennomsiktig vindu ved infusjonsstedet gjør det enkelt å 

kontrollere at alt er som det skal ved innstikkstedet
• Universal luerlås
• Tilgjengelig i 2 kanylelengder (13 og 17 mm), og

4 slangelengder (30, 60, 80 og 110 cm)

ACCU-CHEK® Rapid-D Link

Infusjonssettet har en meget tynn kanyle som gir lite smerte og skåner huden. Den er
enkel å sette på plass, og lett å skjule.

• Stålkanyle (28G) muliggjør svært tynn kanyle og gjør 
innføringen nærmest smertefri

• 90° innføringsvinkel gir deg samme stikkevinkel 
hver gang og absorbsjonen av insulin skjer i 
samme dybde i fettvevet

• Svært lav profil gjør den enkel å skjule, 
og hekter seg ikke i klær

• Enkel, logisk å sette inn
• Universal luerlås
• Tilgjengelig i 4 kanylelengder (6, 8, 10, 12 mm), 

og 4 slangelengder (30, 60, 80 og 110 cm)
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Ampulle forts.
Se brukerhåndbok side 54

Programmere basaldoseprofil 1
Se brukerhåndbok side 88

1. Trykk MENY-tasten flere ganger til PROGR. BASALDOSEPROFIL 1 
vises. Bekreft, trykk OK-tasten.

2. Total daglig basaldose vises. Trykk på MENY-tasten, og første time 
vises (00:00-01:00). Bruk OPP/NED-tastene for å angi basaldose
per time.

3. For å gå til neste time (01:00-02:00), trykk MENY-tasten. For å
kopiere basaldose per time til neste time, trykk OPP/NED-tastene
samtidig.

4. Når du er ferdig med å stille inn, trykk OK-tasten. Total daglig
basal dose vises. For å bekrefte den nye dosen, trykk OK-tasten en 
gang til.

6. Trykk OK-tasten for å bekrefte det blinkende ampullevolumet. 
Insulinpumpen utfører en selvtest.

7. Deretter vises menyen FYLL SLANGESETT. Bekreft, trykk OK-tasten.

8. Trykk og hold OK-tasten i 3 sekunder for å starte påfyllingsprosessen.
Stopp prosessen ved å trykke OK-tasten når insulinet kommer ut av 
slangesettet.
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Starte pumpen
Se brukerhåndbok side 91

Stoppe pumpen
Se brukerhåndbok side 93

1. Trykk MENY-tasten til STOPP ACCU-CHEK vises

2. Bekreft, trykk OK. Pumpen stopper.

1. Trykk MENY-tasten til START ACCU-CHEK vises

2. Bekreft, trykk OK. Pumpen starter.
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Standardbolus
Se brukerhåndbok side 95

Scrollbolus
Se brukerhåndbok side 99

1. Trykk MENY-knappen til STANDARD BOLUS vises.
Bekreft, trykk OK.

3. BOLUSMENGDE vises. Bruk OPP/NED-tastene for å øke eller
senke bolusmengden.

4. Bekreft ved å trykke OK-tasten. Bolustilførselen aktiveres.

AVBRYTE BOLUS: Trykk og hold OPP eller NED-tasten til tilførselen
stanser (gjelder både Standardbolus og Scrollbolus)

1. Trykk og hold nede NED-knappen i 3 sekunder (du hører en
pipesignalsekvens og pumpen vibrerer).

2. Før det har gått 5 sekunder må du begynne å trykke på OPP-
knappen og fortsette helt til ønsket bolusmengde er nådd.

3. 5 sekunder etter siste trykk på OPP-knappen bekreftes
bolusmengden med et pipesignal og vibrasjon for hvert
programmerte trinn. Etter ytterligere 5 sekunder tilføres insulin.
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Midlertidig basaldose
Se brukerhåndbok side 110

Informasjon / Logg
Se brukerhåndbok side 124

1. Trykk MENY-tasten flere ganger til menyen INFORMASJON vises. 
Bekreft, trykk OK.

2. BOLUSLOGG vises. For å se de 30 siste hendelsene,
bruk NED-tasten.

1. Trykk MENY-tasten til MIDLERTIDIG BASALDOSE (MBD) vises. 
Bekreft, trykk OK

2. Trykk OPP eller NED-tasten for å øke eller senke basaldoseprosenten

3. Trykk MENY-tasten til MBD-VARIGHET vises

4. Bruk OPP eller NED-tasten for å angi ønsket varighet.
Bekreft, trykk OK.



Informasjon / Logg forts.
Se brukerhåndbok side 124

3. Trykk MENY-tasten flere ganger. ALARMLOGG, DØGNMENGDE, 
MBD-LOGG og PUMPETIMER vises. Når du er ferdig, trykk OK eller
ikke trykk på noen taster i 10 sekunder.

Skjermlys
Se brukerhåndbok side 38

1. Trykk på opp tasten.

Oppsettmeny STANDARD
Se brukerhåndbok side 117

1. Trykk MENY-tasten flere ganger til OPPSETTMENY STANDARD
vises. Bekreft, trykk OK.

2. TASTELÅS vises. Trykk OPP eller NED-tasten for å slå tastelåsen av 
eller på.

3. Trykk på MENY-tasten flere ganger og følgende vil vises: PIPVOLUM, 
ALARMSIGNALER, AUTOMATISK AV, BATTERITYPE og VISNING. 
Benytt OPP eller NED-tastenfor å gjøre endringer. Avslutt endringen
med å trykke OK-tasten.
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Brukermeny
Se brukerhåndbok side 77

1. Trykk MENY-tasten flere ganger til VELG BRUKERMENY vises.
Bekreft, trykk OK.

2. VELG BRUKERMENY: STANDARD, AVANSERT, EGENDEFINERT 
vises. Trykk OPP eller NED-tastenfor å velge meny. Bekreft, trykk OK.

3. PROFIL vises. Velg hvilken basaldoseprofil du ønsker å bruke med 
OPP eller NED-tasten. Bekreft, trykk OK.
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Alarmer og advarsler
Se brukerhåndbok side 145

Accu-Chek Spirit har to typer feilmeldinger: Alarmer (E1-E14) og
Advarsler (A1-A8).

Advarsler (Se brukerhåndbok side 146) Utløses når en feil oppstår som
kan føre til at du ikke får insulin om ikke feilen rettes opp.

Alarmer (Se brukerhåndbok side 152) Utløses når noe må gjøres straks
og insulintilførselen er stoppet av sikkerhetshensyn.

1. Alarmer og Advarsler må bekreftes ved å trykke to ganger på
OK-tasten
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Advarsler
se brukerhåndbok side 146

• A1 LITE I AMPULLEN
– Utløses når det er 20 enheter igjen i insulinampullen
– Tiltak: Gjør klar en ny ampulle

• A2 BATTERI SVAKT
– Utløses når det er lite strøm igjen i batteriet
– Tiltak: Batteriet må byttes innen de neste timene, eller når E2 

BATTERI TOMT vises
• A3 VIS TID OG DATO

– Har pumpen vært uten batteri en stund kan tid og dato ha 
forsvunnet

– Tiltak: Kontroller tid og dato, still inn på nytt
• A4 KLOKKEALARM

– Tiltak: Bekreft, trykk to ganger på OK-tasten
• A5 DRIFTSTID ADV

– Omtrent 8 uker før funksjonstiden utløper minner pumpen deg 
på at funksjonstiden snart er ute.

– Tiltak: Ta kontakt med stedet du fikk pumpen for å få bestilt ny
• A6 MBD AVBRUTT

– Denne advarselen kommer dersom du avbryter en midlertidig 
basaldose

– Tiltak: Tenk etter om du fortsatt ønsker midlertidig endring når 
du starter pumpen igjen

• A7 MBD OVER
– A7-advarselen vises på pumpen når varigheten av den

midlertidige basaldosen går ut, og pumpen returnerer til
normal insulin leveranse.

– Tiltak: Du kan bare kvittere på advarselen, men du bør også
vurdere om du fortsatt har behov for midlertidig endring.

• A8 BOLUS AVBRUTT
– Denne advarselen vises dersom du avbryter en programmert 

bolusdose.
– Tiltak: Vurder om du har behov for en bolusdose, og gjør

programmeringen på nytt
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Alarmer
se brukerhåndbok side 152

• E1 AMPULLE TOM
– Utløses når insulinampullen er tom (0 enheter igjen)
– Tiltak: Sett inn ny, romtemperert ampulle

• E2 BATTERI TOMT
– Batteriet er for svakt til å drive pumpen
– Tiltak: Sett i nytt batteri

• E3 AUTOMATISK AV
– Vises hvis du har programmert pumpen til å stoppe dersom du 

ikke har trykket på noen taster i løpet av XX timer. Da stopper 
insulintilførsel, og E3 vises.

– Tiltak: Undersøk om du har glemt å sette måltidsdose o.l. Start 
pumpen igjen.

• E4 OKKLUSJON
– Det kommer ikke tilstrekkelig med insulin igjennom 

slangesett/kanyle
– Tiltak: Mål blodsukkeret og gi insulin etter behov. Bytt slange, 

evt. adapter og/eller ampulle slik at pumpen fungerer normalt 
igjen

• E5 DRIFTSTID SLUTT
– Pumpen går i stopp når den er blitt brukt i 6 år, og kan ikke 

startes igjen
– Tiltak: Ta i bruk en ny tilsendt pumpe. Husk å programmere 

basaldose og eventuelle andre personlige innstillinger, før du tar 
i bruk den nye pumpen

• E6 MEKANISK FEIL
– Pumpen utfører sikkerhetskontroller til enhver tid og har da fått 

en indikasjon på at noe kan være feil. Alarmen er veldig følsom 
og kan utløses uten at det er en reell teknisk feil.

– Tiltak: Fjern slangesett og ampulle, dra stempelstangen tilbake 
og fyll et nytt slangesett. Fungerer ikke dette, ta kontakt med ditt
diabetesteam på sykehuset eller ring Accu-Chek Kundestøtte. 
Sjekk blodsukkeret og sett eventuelt i gang alternativ behandling
med insulinpenn.

• E7 ELEKTRONISK FEIL
– Pumpens sikkerhetssystem har oppdaget et ”galt signal”. 

Sikkerhetssystemet er svært følsomt. E7 kan komme uten at 
pumpen er ødelagt.

– Tiltak: Fjern batteriet og sett det inn igjen. Bytt eventuelt batteri. 
Hjelper ikke dette må du ta kontakt med ditt diabetesteam eller
ring Accu-Chek Kundestøtte. Kontroller blodsukkeret og sett 
eventuelt i gang alternativ behandling med penn.
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Alarmer forts.
se brukerhåndbok side 152

• E8 STRØMBRUDD
– Kan oppstå når du setter inn et nytt batteri uten å sette pumpen 

i STOP først, eller hvis du mister insulinpumpen i bakken
– Tiltak: Kontroller at pumpen fungerer som den skal og at 

eventuelle bolus eller midlertidig basaldose ikke er blitt avbrutt.
• E9

– Er ikke i bruk
• E10 AMPULLE FEIL

– Blir vist dersom funksjonen BYTTE AMPULLE ikke ble utført på 
riktig måte

– Tiltak: Fjern eller koble fra slangesett fra innstikkstedet, og utfør 
operasjonen BYTTE AMPULLE på nytt

• E11 SETT IKKE FYLT
– Hvis du har byttet ampulle (og slangesett), men ikke har fylt

slangesettet, vil denne alarmen utløses hvis du forsøker å sette 
pumpen i RUN

– Tiltak: Koble slangesettet fra innstikkstedet og fyll slangesettet. 
Sett pumpen i RUN.

• E12 DATA AVBRUTT
– Vises dersom dataoverføringen mellom pumpe og datamaskin 

avbrytes
– Tiltak: Start kommunikasjonen på nytt

• E13 SPRÅKFEIL
– Dersom denne alarmen vises må du kontrollere språket du 

bruker og angi det på nytt hvis nødvendig
• E14 INSULIN BYTTET

– Denne alarmen vises dersom helsepersonell eller representant 
for Accu-Chek har endret insulinkonsentrasjonen på pumpen.

– Tiltak: Kontroller at insulinkonsentrasjonen som pumpen er 
innstilt med er identisk med konsentrasjonen i den ampullen 
som er satt i
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Hvor ofte skal jeg bytte forbruksutstyret?
se brukerhåndbok side 74

Kanyle

Bæretid 2-3 dager

Bæretid 1-2 dager

Bæretid 2-3 dager

Slange

Bytt ved ny ampulle, eller hver 6. dag.

Adapter

Må byttes minimum for hver 10. insulinampulle (i sammenheng med
ampullebytte)

Batteri

Varer i omtrent 3 uker. Pumpen gir advarsel A2 når det begynner å bli
svakt, og E2 når det er tomt
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Tegn på ketoacidose

• Første symptomer
- sukker i urinen
- økt vannlating (også om natten)
- stort urinvolum
- væsketap
- tørste, tørr munn
- tørr hud, tørre slimhinner
- energimangel
- vekttap, svakhetsfølelse
- uklart syn

• Ytterligere tegn på insulinmangel
- magesmerter
- kvalme, oppkast
- smerter i brystet, eller siden
- muskelsmerter, ømhet
- hyperventilasjon, tung pust
- acetonlukt (syrlig lukt fra åndedretten)
- sløv/tretthet
- eventuelt bevisstløshet
- diabeteskoma (syreforgiftning)
- ekstrem tørste

Dette er en livstruende tilstand og må behandles med
insulin.

Viktig! Dersom du har noen av disse symptomene; mål
ketoner (f.eks. Keto-Diabur test, urinstrimler). Hold alltid
muligheten for ketoacidose åpen, inntil det motsatte er
bevist.

KTJ 4 - Accu-Chek Spirit  23-08-05  12:22  Side 26
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Forebygge luftbobler
se brukerhåndbok side 74

• Forebygge luftbobler under påfylling av ampulle
– oppbevar nye ampuller/hetteglass i romtemperatur i 

flere timer eller
– bær dem tett på kroppen, f.eks. i bukselommen, til de 

nesten har fått kroppstemperatur
– overfør insulinet langsomt fra hetteglasset til den 

tomme ampullen

• Fjerne luftbobler når du skifter infusjonssett
– plasser insulinpumpen og ampullen i oppreist stilling
– start påfyllingsprogrammet for infusjonssettet
– slå lett med fingeren på ampullehuset eller adapteren

Tips: Under insulintilførsel kan ikke luftbobler fra ampullen
komme inn i infusjonssettet når insulinpumpen bæres med
adapteren vendt nedover
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Viktige regler ved innsetting av infusjonsett
se brukerhåndbok side 69

• vask hendene grundig
• ikke rør kanylen eller luer-koplingen
• desinfiser huden og la den tørke (ikke tørk med hårføner)
• plasser kanylen minst 3 cm vekk fra:

– navlen
– operasjonsarr
– siste innstikksted

OBS! Kontroller innstikkstedet/kanylen minimum 2 ganger
daglig

Ved alvorlige infeksjoner bør du:
• måle blodsukkeret ofte
• kontakte ditt diabetesteam/lege
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Utregning av basaldose

Daglig bruk av hurtigvirkende insulin

Antall enh.:

Frokost

Lunsj

Mellommåltid

Middag

TOTAL

Daglig bruk av langsomtvirkende insulin

Antall enh.:

Morgen

kveld

TOTAL

Navn: Født:

Total daglig dose

Hurtigvirkende I/E

+Langsomtvirkende I/E

= SUM I/E

Regel

Døgndose mindre enn 70 I/E = reduserer med 20%

Døgndose mer enn 70 I/E = reduserer med 30%

Total daglig dose med insulinpumpe (fratrukket 20-30%): I/E

Basaldose (=50%) I/E Bolusdose (=50%) I/E

50% etter reduksjon fordeles utover måltidene etter følgende anbefaling:

Frokost:

Lunsj:

Mellommåltid:

Middag:

TOTAL:



Leverandør:
Roche Diagnostics Norge AS
PB 6610 Etterstad
0607 Oslo

Telefon (+47) 23 37 33 00

Kundetelefon (+47) 33 46 08 45

no.accuchek@roche.com

www.accu-chek.no

Distributør:
DiaBeta Norge
Storgaten 1
PB 151
3201 Sandefjord

Telefon (+47) 33 46 50 40

Fax (+47) 33 46 35 71

post@diabeta.no

www.diabeta.no

Du finner alltid oppdatert informasjon om alle Accu-Chek-
produkter på vår hjemmeside (www.accu-chek.no).

+

+
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DEVICE READER

Smart Pix

Brukerhåndbok



Accu-Chek Smart Pix Brukerhåndbok

Utgave: Februar 2008
© 2008, Roche Diagnostics GmbH
Alle retter forbeholdt

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK GO, ACCU-CHEK INTEGRA, ACCU-CHEK PERFORMA, 
ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SMART PIX, ADVANTAGE, CAMIT, DISETRONIC, D-TRONPLUS, VOICEMATE 
og LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT er varemerker for Roche. 

Andre merker eller produktnavn er varemerker som tilhører de respektive eiere.

Informasjoner om produktsikkerhet

Denne enheten er produsert i samsvar med den internasjonale standard IEC 60 950 «Sikkerhet til informasjons-
tekniske innretninger» og forlot fabrikken i forskriftsmessig sikkerhetsteknisk tilstand.

Dette produktet oppfyller kravene i EUs rådsdirektiv 89/336/EØF av 3. mai 1989 om tilpassing av medlemssta-
tenes forskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet. Samsvaret med det ovenfor nevnte direktivet er bekreftet 
med CE-merket på enheten.

Enheten skal bare brukes tilkoplet et USB-grensesnitt på en egnet datamaskin.

Accu-Chek Smart Pix-systemet installeres, administreres og vedlikeholdes av brukeren, og brukeren har ene og 
alene ansvaret for dette.
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Versjonsmerknad

Denne brukerhåndboken gjelder for programvareversjon 
2.0 av Accu-Chek Smart Pix-systemet. Du kan kontrollere 
programvareversjonen av ditt Accu-Chek Smart Pix-system 
i brukergrensesnittet (leservinduet) når som helst. Versjons-
nummeret vises til venstre på menylinjen.

Kontakt din lokale representant for Roche Diagnostics for 
informasjon om nyeste versjon av Accu-Chek Smart Pix-
systemet (som en installerbar oppdatering).
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1 Oversikt over Accu-Chek Smart Pix-systemet

Accu-Chek Smart Pix-systemet brukes til enkel og automa-
tisk analyse av blodsukkerverdier og behandlingsdata fra 
Accu-Chek blodsukkerapparater og insulinpumper. Analy-
sene vises som ulike, definerbare rapporter på datamaskinen 
ved hjelp av en vanlig nettleser. Dermed kan analysene også 
skrives ut på en tilkoplet skriver. 

Mange sykehus og legekontor har tatt i bruk disse rappor-
tene som gjør at diabetesbehandlingen kan vurderes enklere 
og raskere. Accu-Chek Smart Pix er meget enkelt å bruke og 
lære seg. Noen få klikk med musen på datamaskinen er til-
strekkelig for å se de ferdige analysene på skjermen, eller for 
å skrive de ut.
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Fremgangsmåten er veldig enkel:

• Klargjør blodsukkerapparatet for dataoverføring

• Legg blodsukkerapparatet foran Accu-Chek 
Smart Pix-enheten

• Rapporten genereres automatisk, og du kan se den på 
datamaskinen og skrive den ut via en nettleser

På de neste sidene finner du detaljert informasjon om de 
enkelte komponentene og om bruken av dem, samt om 
innholdet i rapportene som opprettes med Accu-Chek 
Smart Pix-systemet.

Les nøye gjennom disse sidene. Du må vite hva som står her 
for å kunne bruke det nye systemet på riktig måte. Dersom 
du har spørsmål utover dette, finner du nyttig informasjon 
i tillegget. Der finner du også navn og adresser til personer 
som kan gi deg svar på det du lurer på.
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1.1 Trykte symboler

I denne brukerhåndboken er noen tekststeder fremhevet 
spesielt ved hjelp av symboler. Vennligst les svært nøye gjen-
nom disse tekststedene! Ytterligere symboler befinner seg på 
enhetens merkeplate og/eller på emballasjen.

Symbol Navn Beskrivelse
Advarsel På merkeplaten: Se vedlagte dokumenter. Vær vennlig 

å les sikkerhetsinformasjonen i manualen som følger med 
instrumentet.

Advarsel I bruksanvisningen: Gjør oppmerksom på viktig informasjon 
om helse eller sikkerhet.

Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktig informasjon.

Produsent

Katalognummer

Serienummer

Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 89/336/EØF.

Dette produktet oppfyller de juridiske kravene til 
Folkerepublikken Kina om bruk av sikre enheter for 
elektronisk utstyr. 
Patentanmeldt i USA (US 2007/0055799)

i
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1.2 Oversikt over Accu-Chek Smart Pix-systemet

Systemet består av følgende komponenter som det her gis en 
kort beskrivelse av. 

1 Accu-Chek Smart Pix-enhet: Systemets sentrale 
komponent. Denne enheten er grensesnittet til de 
ulike Accu-Chek blodsukkerapparatene og insulin-
pumpene, og samtidig inneholder den elektronikken 
og programmene for behandlingen av dataene og 
måleverdiene som er lest inn. De genererte analy-
sene lagres midlertidig i enheten og kan studeres 
ved hjelp av en nettleser. 

2 USB-plugg for å kople enheten til en datamaskin.

3 Lysfelt for visning av driftsstatus (se side 1-5).

4 Infrarødt vindu for kommunikasjon med 
Accu-Chek blodsukkerapparater og insulinpumper.

5 På undersiden av enheten er det en holder for en 
Accu-Chek IR Key. Her kan du trygt lagre dette tilbe-
høret på en plassparende måte når den ikke behø-
ves. Ved hjelp av Accu-Chek IR Key kan du overføre 
data via infrarød kommunikasjon til og fra 
Accu-Chek blodsukkerapparater som ikke har inte-
grert infrarød port (Accu-Chek Sensor og Accu-Chek 
Comfort). For disse enhetene brukes Accu-Chek 
IR Key til dataoverføringen i stedet for kodebrikken. 
Accu-Chek IR Key kan kjøpes som tilbehør (REF 
0 3307778190) dersom du ikke allerede har fått den 
fra forhandleren eller fra Roche Diagnostics.

Uten bilde:

6 Brukerhåndbok (dette dokumentet)

1

2

5

3

4
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1.3 Oversikt over lyssignalene i Accu-Chek Smart Pix

Accu-Chek Smart Pix -systemet signaliserer ulike driftstil-
stander med lysfeltet på oppsiden av enheten. På dette 
lysfeltet kan følgende indikeringer vises: 

7 Av: 
Accu-Chek Smart Pix-enheten er ikke koplet til en 
datamaskin, eller datamaskinen er ikke slått på.

8 Sentralt lysfelt 
• Lyser permanent: Rapport er tilgjengelig på data-

maskinen, hviletilstand.
• Blinker sakte: Feil

9 Lyspunkter øverst/nederst
• Blinker samtidig ca. en gang per sekund: Enheten er 

klar til drift og søker aktivt etter blodsukkerapparater 
eller insulinpumper.

• Blinker raskt samtidig: Dataoverføring

10 Lyspunkter til venstre/høyre
• Blinker sakte samtidig: Behandler rapportdata

Programvareoppdateringer for Accu-Chek Smart Pix-
systemet kan installeres ved hjelp av datamaskinen. 
Mens en slik oppdatering installeres, blinker lysfel-
tene 8 og (samtidig) lyspunktene 9 og 10 vekselvis.

7

8

9

10
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1.4 Oversikt over brukergrensesnittet i Accu-Chek Smart Pix

Accu-Chek Smart Pix-systemet har et brukergrensesnitt som 
vises i standard nettlesere. Du trenger ikke Internett-forbin-
delse for å bruke Accu-Chek Smart Pix-systemet. De aktuelle 
sidene er lagret i selve enheten og kan hentes herfra. 
Brukergrensesnittet er optimalisert for en skjermoppløsning 
på minimum 1024 x 768 bildepunkter.

Selv om det finnes diverse funksjoner i selve nettlese-
ren (f.eks. navigering frem/tilbake, sideoppdatering, 
utskrift osv.), anbefaler vi at du kun bruker funksjo-
nene i Accu-Chek Smart Pix-grensesnittet. 
Accu-Chek Smart Pix-systemet er f.eks. utstyrt med 
flere muligheter for utforming av utskrifter. Disse 
mulighetene får du ikke tilgang til dersom du bruker 
nettleserens standardfunksjoner.

Du finner en detaljert beskrivelse av de ulike elementene 
i kapittel 2.4, «Konfigurere Accu-Chek Smart Pix-systemet» 
og i kapittel 4, «Accu-Chek Rapport».

11 Nettleser (Microsoft Internet Explorer, Firefox)

12 Knapper for å aktivere ulike funksjoner (avhengig av 
kontekst):

• Innstillinger (Settings)
• Opprett rapport (Create Report) (Skriv ut)
• Slett rapport (Erase Report)
• Les enhet (Read Device) 

13 Navigasjonsfelt for å hente de enkelte sidene 
(rapporter og innstillinger), som deretter vises 
i visningsområdet 14.

14 Visningsområde for rapporter og innstillinger

11

13 14

12

i
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2 Installere Accu-Chek Smart Pix-systemet

Du kan installere Accu-Chek Smart Pix-systemet på alle 
datamaskiner som oppfyller de nødvendige systemkravene 
(se nedenfor). Det er det eneste du trenger å gjøre for 
å kunne ta i bruk enheten. Det er heller ikke nødvendig 
å installere annen programvare. Men før du bruker enheten 
for første gang, bør du stille den inn med dine personlige 
diabetesrelaterte opplysninger, slik at du får individuelt 
tilpassede og korrekte analyser.

2.1 Hva du behøver for å bruke Accu-Chek Smart Pix-systemet

Følgende komponenter er inkludert i pakken:

• Accu-Chek Smart Pix-enhet med USB-plugg

• Brukerhåndbok på CD-ROM

• Kom i gang-manual

• Tekstilveske for oppbevaring av Accu-Chek Smart Pix-
enheten

I tillegg til dette behøver du:

• En PC med en ledig USB-port

• Operativsystemet Microsoft Windows 2000 
(Service Pack 4), XP eller Vista (eldre systemer 
mangler integrert USB-støtte)

• En installert nettleser (f.eks. Microsoft Internet 
Explorer 5.x og nyere eller Firefox 1.x og nyere)

• Ettersom brukergrensesnittet til Accu-Chek Smart Pix-
systemet er optimalisert for en skjermoppløsning på 
1024 x 768 bildepunkter, bør du bruke en skjerm som 
er innstilt på denne oppløsningen (eller høyere).

• Dersom du ønsker å ta utskrift av rapportene, trenger 
du i tillegg en skriver som er koplet til PCen. 
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2.2 Tilkopling av Accu-Chek Smart Pix-systemet

Sett inn USB-pluggen til Accu-Chek Smart Pix-enheten i en 
ledig USB-kontakt på datamaskinen. Du kan gjøre dette 
både når datamaskinen er slått av og når den er slått på. 
Accu-Chek Smart Pix-enheten forsynes også med strøm via 
denne forbindelsen, og den behøver derfor verken batterier 
eller strømforsyning.

Når du har koblet til Accu-Chek Smart Pix-enheten og even-
tuelt slått på datamaskinen, aktiveres det sentrale lysfeltet og 
lyspunktene på høyre og venstre side. Samtidig registreres 
Accu-Chek Smart Pix-systemet som et flyttbart medium på 
datamaskinen (tilsvarende en USB-minnepenn). Deretter 
begynner lyspunktene øverst og nederst å blinke sakte. 
Accu-Chek Smart Pix-systemet er klart til å lese inn data fra 
en enhet.
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Merknad om sikkerhetsinnstillinger i nettleseren

Accu-Chek Smart Pix-systemet kan benytte ulike nettlesere 
for å vise og skrive ut data fra måleenhetene. Her kan indivi-
duelle innstillinger, eller forhåndsinnstillinger gjort under 
installeringen av nettleseren, påvirke arbeidet med 
Accu-Chek Smart Pix-systemet.

Accu-Chek Smart Pix-systemet benytter seg av sider med 
såkalt «aktivt innhold» (Java-skript). Disse skriptene kan 
deaktiveres ved hjelp av sikkerhetsinnstillinger i nettleseren. 
Hvis dette er gjort, kan det hende det vises advarsler eller at 
funksjonaliteten reduseres. Kontroller i så fall de aktuelle 
innstillingene i nettleseren for å sikre at enheten fungerer 
som den skal. I mange tilfeller kan du legge inn sikkerhets-
messige begrensninger (f.eks. gjennom pålogging av bruker 
på PCen eller ved hjelp av brukerprofiler i nettleseren) for 
bruken av Internett og arbeidet med Accu-Chek Smart Pix-
systemet.

Hvis du velger de relevante sikkerhetsinnstillingene for nett-
leseren (f.eks. «Tillat kjøring av aktivt innhold i filer på min 
datamaskin» eller lignende), kan du arbeide med Accu-Chek 
Smart Pix-systemet uten begrensninger.

Merknad om illustrasjonene i denne håndboken 

Vær oppmerksom på at alle illustrasjoner av skjerminnhold 
(screenshots) som vises i denne håndboken, bare fungerer 
som eksempler, både når det gjelder den visuelle fremstillin-
gen og når det gjelder innholdet. Det faktiske utseendet 
avhenger av operativsystemet og nettleseren som brukes, 
og eventuelt av de personlige systeminnstillingene. 
Både innstillinger som er foretatt i Accu-Chek Smart Pix-
systemet og dataene som leses inn fra blodsukkerapparater 
eller insulinpumper, påvirker hva som vises på skjermen.
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2.3 Avsluttende forberedelser

Lysfeltet på Accu-Chek Smart Pix-enheten begynner å blinke 
så snart enheten er koplet til en datamaskin som er slått på. 
Det finnes flere forskjellige lyssignaler som indikerer ulike 
driftsstatuser (se side 1-5). Når du har koblet til Accu-Chek 
Smart Pix-enheten eller slått på datamaskinen, betyr føl-
gende signaler at systemet fungerer forskriftsmessig:

• Lyspunktene øverst/nederst i lysfeltet blinker sakte 
(ca. en gang per sekund). Dette viser at systemet er 
klart til bruk, og at det søker aktivt etter blodsukkerap-
parater eller insulinpumper.

• Windows (XP) åpner automatisk et vindu som viser 
innholdet på det flyttbare mediet (SmartPix) som en 
mappe.

• Dersom dette ikke skjer (f.eks. under Windows 2000), 
må du åpne vinduet Min datamaskin med et dobbelt-
klikk. Her vises SmartPix som et flyttbart medium.

• Dobbeltklikk på SmartPix (flyttbart medium) for å se 
innholdet. Du ser nå en mappe som heter REPORT, 
filen START.HTM og eventuelt andre filer og mapper.

Dersom alle punktene over stemmer med det du ser på data-
maskinen, er Accu-Chek Smart Pix-systemet klart til å lese 
data fra et blodsukkerapparat eller en insulinpumpe. Du bør 
imidlertid først gjøre innstillingene som er beskrevet neden-
for, slik at rapportene blir riktig og individuelt utformet.

Dersom du ikke har kommet gjennom sjekklisten over (der-
som det flyttbare mediet f.eks. ikke vises), finner du informa-
sjon om mulige årsaker til feilen i kapittel 5.
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2.4 Konfigurere Accu-Chek Smart Pix-systemet

Accu-Chek Smart Pix-systemet gir deg mulighet til å stille 
inn visningen og de grunnleggende parametrene som 
brukes (f.eks. språk, standardinnstilling engelsk) i rappor-
tene slik du selv ønsker. Innstillingene gjøres ved å (før første 
gangs bruk) åpne «brukergrensesnittet» på Accu-Chek 
Smart Pix-systemet. Det ligger i filen START.HTM på det 
flyttbare mediet.

• Åpne START.HTM-filen ved å dobbeltklikke på den. Nå 
startes også nettleseren som er innstilt som standard 
på datamaskinen, og Accu-Chek Smart Pix-bruker-
grensesnittet lastes inn.

• Klikk på Innstillinger (Settings)-knappen (én gang, det 
er det vanlige i nettlesere). Accu-Chek Smart Pix-
enheten avslutter nå søkemodus (det sentrale lysfeltet 
lyser permanent).

Du ser nå siden med et Sammendrag (Summary) av de 
gjeldende innstillingene (til høyre) og navigasjonsfeltet med 
lenkene til de enkelte innstillingene. Følgende innstillings-
muligheter finnes

• Språk (Language)

• Visningsalternativer (Display Options) for visnings-
formater og angivelse av år

• Personlige innstillinger (Personal Setup) for navn og 
tidsblokker

• Rapportinnstillinger (Report Setup)

På de neste sidene finner du detaljerte beskrivelser av de 
ulike innstillingene. Du bør først stille inn hvilket språk du 
foretrekker, slik at brukergrensesnittet for den videre innstil-
lingen vises på dette språket.
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Merknad om lagring av konfigurasjonene: Ulike opera-
tivsystemer og nettlesere reagerer forskjellig på lagringen av 
innstillingene nedenfor:

• Det er ikke sikkert endrede innstillinger (f.eks. Person-
lige innstillinger (Personal Setup) vises med det 
samme. I så fall må du laste inn siden på nytt (med den 
relevante knappen i nettleseren).

• Det kan også hende flere nettleservinduer åpnes 
mens du foretar innstillinger. Da lukker du bare 
vinduene når du er ferdig med innstillingene.



Kapittel 2, Installere Accu-Chek Smart Pix-systemet

Accu-Chek Smart Pix Brukerhåndbok 2-7

Velge språk

Klikk på lenken Språk (Language) i navigasjonsfeltet. I vis-
ningsområdet vises nå en rullegardinliste med alle tilgjenge-
lige språk. I standardinnstillingen er English valgt. Velg 
språket du ønsker å benytte for både skjermvisning i nettle-
seren og for utskrifter.

• Klikk på pil nedover for å åpne valglisten.

• Klikk på det ønskede språket for å velge det.

• Når du har endret valget, må du klikke på Lagre 
(Save)-knappen for å overføre valget til Accu-Chek 
Smart Pix-systemet.

• Bekreft at du vil endre til nytt språk i dialogboksen 
som vises.

Dersom du forlater denne siden (f.eks. ved å klikke på 
en annen lenke eller ved å lukke nettleseren) uten 
å lagre valget, får endringene du foretok, ingen 
virkning.

i
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Visningsalternativer

Klikk på lenken Visningsalternativer i navigasjonsfeltet. I vis-
ningsområdet vises nå alternativene for de ulike formatene. 
Velg følgende innstillinger:

• Dato- og klokkeslettformat.

• Helgedager hvor det vanligvis ikke jobbes. Disse frem-
heves i noen av rapportene.

• Inneværende år (kun for å analysere data fra blodsuk-
kerapparater som ikke gir anledning til å stille inn 
årstallet).

Fremgangsmåten er identisk for alle alternativene:

• Klikk på pil nedover for å åpne valglisten.

• Klikk på den ønskede innstillingen for å velge den.

• Når du har fullført alle ønskede innstillinger på denne 
siden, må du klikke på Lagre-knappen for å overføre 
valgene til Accu-Chek Smart Pix-systemet.

Dersom du forlater denne siden (f.eks. ved å klikke på 
en annen lenke eller ved å lukke nettleseren) uten 
å lagre valget, får endringene du foretok, ingen 
virkning.

i
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Personlige innstillinger

Klikk på lenken Personlige innstillinger i navigasjonsfeltet. 
I visningsområdet vises nå alternativene. 

• Inndatafelt for tilpassing av utskrifter (her kan du f.eks. 
legge inn navnet på legekontoret eller apoteket). Du 
kan skrive hva du vil her, men lengden på teksten er 
begrenset. Bruk forkortelser, eller legg inn teksten på 
en annen linje.

• Innstilling av tidsintervallene. Ved å stille inn tidsinter-
valler deler du inn døgnet i åtte tidsavsnitt som 
avgrenses av vesentlige regelmessige hendelser 
(f.eks. hovedmåltidene). For hvert tidsavsnitt kan du 
fastsette en starttid, mens sluttiden følger automatisk 
av neste starttid.

De tidsintervallene som stilles inn her, brukes alltid til visuell 
eller kronologisk inndeling av rapporter når det ikke forelig-
ger tilsvarende informasjon fra blodsukkerapparatet eller 
insulinpumpen. Du kan endre tidsområdene i intervaller på 
30 minutter.

• Klikk på pilen som peker oppover (til høyre for start-
tiden) for å flytte den til et senere tidspunkt.

• Klikk på pilen som peker nedover (til høyre for start-
tiden) for å flytte den til et tidligere tidspunkt.

• Når du har fullført alle innstillingene på denne siden, 
klikker du på Lagre-knappen.
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I motsetning til alle andre innstillinger må disse lagres 
i en tekstfil direkte på det flyttbare mediet 
(Accu-Chek Smart Pix). Fremgangsmåten er beskre-
vet nedenfor. Dersom du forlater denne siden (f.eks. 
ved å klikke på en annen lenke eller ved å lukke nett-
leseren) uten å lagre valget, får endringene du fore-
tok, ingen virkning.

Når du klikker på Lagre-knappen i området Personlige innstil-
linger, åpnes et nytt vindu i nettleseren. I dette vinduet ser du 
tekst som inneholder innstillingene dine for dette området. 
Fortsett på følgende måte:

• Klikk på lenken Lagre på slutten av teksten, eller 

• velg kommandoen Lagre som... i menyen Fil.

I dialogboksen som åpnes, velger du lagringsplass, navn og 
andre filattributter.

• Velg det flyttbare mediet (Accu-Chek Smart Pix) som 
lagringsplass.

• Disse innstillingene er forhåndsinnstilte og må ikke 
endres (hvis de vises).

– Navn «Settings» 

– Filtype «Tekstfil (*.txt)»

– Koding «Unicode (UTF-8)»

• Når alle innstillingene stemmer, klikker du på Lagre-
knappen og lukker tekstvinduet med lukkeruten  
(øverst til høyre i vinduet).

Denne tekstfilen leses av Accu-Chek Smart Pix-systemet, og 
opplysningene overføres permanent (frem til neste endring) 
som innstillingene i Accu-Chek Smart Pix-systemet. Deretter 
slettes filen.

i
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Rapportinnstillinger

Klikk på lenken Rapportinnstillinger i navigasjonsfeltet. I vis-
ningsområdet ser du alternativene for rapportene som skal 
opprettes senere. Velg følgende innstillinger:

• Tidsområde for rapportene som skal opprettes, sepa-
rat for blodsukkerapparater (2, 4, 6, 8, 10 eller 12 uker) 
og insulinpumper (1, 2 eller 4 uker).

• Målområde for blodsukkerverdier. Angis med en øvre 
og nedre grenseverdi, samt hypo(glykemi)terskelen. 
Disse verdiene kan også ha vært konfigurert eksternt 
i mindre intervaller. I så fall er verdiene grå. Hvis du vil 
endre slike verdier, kan du bare velge fra det normale 
(og begrensede) utvalget av forhåndsdefinerte 
verdier.

• Rapportstil. Dette valget påvirker graden av detaljer 
i den grafiske fremstillingen.

• Sorteringsrekkefølge for viste lister (sorteres 
i stigende eller synkende rekkefølge).

• Bruk ett av flere apparater for å utføre en kombinert 
dataanalyse.

Velge tidsområde

• Klikk på pil nedover for å åpne valglistene, en for blod-
sukkerapparater og en for insulinpumper.

• Klikk på ønsket tidsområde for å velge det.
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Målområde

• Klikk på pil nedover for å åpne valglisten, en for nedre 
grense og en for øvre.

• Klikk på den ønskede verdien for å velge den.

• Klikk på pil nedover for å åpne valglisten når du skal 
angi hypogrense.

• Klikk på den ønskede verdien for å velge den.

Foretrukket rapportstil

Noen diagramrapporter vises med to ulike stiler. Forskjellen 
på disse stilene er i første rekke graden av detaljering. Rap-
portstilen Trender  gjør det enkelt å lese det generelle 
forløpet og utviklingen (mens enkeltverdier blir borte). Rap-
porter i stilen Detaljert  viser nøyaktige forløp med alle 
enkeltverdier.

Du finner detaljert informasjon om forskjellene på disse rap-
portstilene i avsnittet «Rapportstiler» på side 4-5.

Sortere lister

For både blodsukker- og insulinpumpeinformasjon er det 
rapporter som vises i listeform. Bruk denne innstillingen for 
å velge om listen skal starte med den nyeste  eller den 
eldste verdien .
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Kombinere apparatanalyser

Hvis du bruker mer enn ett apparat (f.eks. ett om dagen /ett 
om natten), kan det være nyttig å vise dataene for alle appa-
ratene samlet i rapportene. Du kan analysere inntil tre appa-
rater samtidig. Velg om du vil analysere bare ett  eller flere 

 apparater.

For at de kombinerte dataene skal kunne leses riktig, 
må alle apparater som brukes, ha innstilt samme dato 
og klokkeslett. Når disse betingelsene er oppfylt, kan 
rapportene brukes til å trekke konklusjoner om 
behandling.

• Når du har angitt alle innstillinger du ønsker på denne 
siden, må du klikke på Lagre-knappen for å overføre 
valgene til Accu-Chek Smart Pix-systemet.

Dersom du forlater denne siden (f.eks. ved å klikke på 
en annen lenke eller ved å lukke nettleseren) uten 
å lagre valget, får endringene du foretok, ingen 
virkning.

i
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Fullføre konfigureringen

Når du har utført alle innstillingene slik du ønsker og vil lese 
av et blodsukkerapparat eller en insulinpumpe, må du først 
klargjøre enheten for dette (se kapittel 3). Klikk deretter på 
Les enhet-knappen (starter søkemodus).

Vær oppmerksom på følgende punkter når det gjelder på 
søkemodus:

• Hvis du aktiverer søkemodus ved å klikke med musen 
på Les enhet-knappen, avsluttes søkemodusen auto-
matisk etter en viss tid dersom ingen enhet blir funnet. 
Du vil da få en feilmelding som sier dette.

• Hvis du kopler Accu-Chek Smart Pix-enheten fra og til 
igjen (eller i mellomtiden slår datamaskinen av og 
senere på igjen), settes enheten automatisk i søke-
modus. Denne søkemodusen er imidlertid ikke tids-
begrenset og fortsetter å søke helt til en enhet blir 
funnet.

Hvis du etter å ha utført nødvendige innstillinger ønsker 
å gjøre deg kjent med hvordan enheter klargjøres, eller 
andre momenter, bør du derfor kople Accu-Chek Smart Pix-
enheten fra USB-porten og deretter kople den til igjen. Da 
settes enheten i permanent søkemodus, og du behøver ikke 
å utføre de neste skrittene innenfor en begrenset tidsramme.

Det kan hende at nettleservinduet lukkes når du kopler fra 
USB-kabelen. Da kobler du bare til Accu-Chek Smart Pix-
enheten igjen og åpner filen START.HTM på nytt ved å dob-
beltklikke på den.
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3 Klargjøre enheter

Accu-Chek Smart Pix-systemet kan lese og evaluere data fra 
følgende enheter:

• Accu-Chek Active (ikke i Norge)

• Accu-Chek Aviva

• Accu-Chek Compact/Integra

• Accu-Chek Compact Plus

• Accu-Chek Go (ikke i Norge)

• Accu-Chek Performa (ikke i Norge)

• Accu-Chek Voicemate Plus (ikke i Norge)

samt fra

• Accu-Chek Pocket Compass-programvaren for hånd-
holdte enheter

Ved hjelp av en Accu-Chek IR Key (tilbehør) kan følgende 
blodsukkerapparater også brukes til overføring av data:

• Accu-Chek Comfort

• Accu-Chek Sensor

Følgende insulinpumper er egnet til overføring av data til 
Accu-Chek Smart Pix-systemet:

• Accu-Chek D-TRONplus

• Disetronic D-TRON (plus)

• Accu-Chek Spirit

Merk: Ikke alle ovennevne blodsukkerapparater er tilgjenge-
lige i Norge.
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Enhetene krever til dels ulike forberedelser for at det skal 
være mulig å overføre data til Accu-Chek Smart Pix-sys-
temet. På de neste sidene finner du en beskrivelse av hvor-
dan du går fram for å evaluere dataene som er lagret på de 
ulike enhetene. Denne informasjonen finnes også i bruksan-
visningene for blodsukkerapparatene og insulinpumpene 
eller for Accu-Chek Pocket Compass-programvaren.

Du må alltid bare klargjøre en enhet om gangen for 
dataoverføring. Ellers kan samtidige kommunika-
sjonsforsøk forstyrre overføringen. Unngå også mulig 
interferens fra infrarøde porter fra andre enheter, som 
for eksempel bærbare PC-er eller mobiltelefoner.

Unngå direkte lys fra eksterne kilder (f.eks. sollys), 
ettersom disse kan forstyrre overføringen.

Hvis du vil utføre en kombinert analyse for mer enn 
én enhet (f.eks. blodsukkerapparat og insulinpumpe 
eller flere apparater), må du ikke klikke på knappen 
Slett rapport mellom dataoverføringene. Start data-
overføring for flere enheter ved å klikke på knappen 
Les enhet etter at hver overføring er ferdig.

Hvis du vil analysere data for insulinpumpen sammen 
med data for blodsukkerapparatet, må enhetene være 
synkronisert, dvs. at dato og klokkeslett må være 
innstilt likt på alle enhetene. Avvik på maksimalt 
± 5 minutter tolereres, hvis avvikene er større, blir det 
ikke utført noen kombinert analyse.

i

i

i
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Alle beskrivelsene som følger under, er basert på følgende 
forutsetninger:

• Accu-Chek Smart Pix-enheten er koplet til data-
maskinen. 

• Datamaskinen er slått på, og operativsystemet er 
startet.

• Accu-Chek Smart Pix-enheten viser at den er klar til 
dataoverføring ved at lyspunktene øverst/nederst 
blinker sakte (ca. en gang per sekund).

• Dersom du allerede har åpnet START.HTM-filen i nett-
leseren, ser du bildet ved siden av (søkemodus).
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3.1 Accu-Chek Active

Måleenheten Accu-Chek Active er utstyrt med port for infra-
rød dataoverføring. Slik leser du data fra disse enhetene:

• Plasser enheten ca. 10 cm fra infrarød-vinduet 
på Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-
vinduene må vende mot hverandre.

• Slå måleenheten på ved å holde M-knappen nede 
i mer enn 3 sekunder.

• I displayet står det «PC», og dataoverføringen starter 
automatisk.
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3.2 Accu-Chek Aviva

Blodsukkerapparatet Accu-Chek Aviva er utstyrt med en 
integrert port for infrarød dataoverføring. Slik leser du data 
fra disse enhetene:

• Plasser apparatet ca. 10 cm fra infrarød-vinduet på 
Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-vindu-
ene må vende mot hverandre.

• Slå apparatet på ved å holde  og -knappen nede 
samtidig i mer enn 3 sekunder.

• I displayet vises to blinkende piler, og dataoverførin-
gen starter automatisk.
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3.3 Accu-Chek Compact/Integra

Blodsukkerapparatet Accu-Chek Compact er utstyrt med 
integrert port for infrarød dataoverføring. Slik leser du data 
fra disse apparatene:

• Plasser apparatet ca. 10 cm fra infrarød-vinduet 
på Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-
vinduene må vende mot hverandre.

• Slå på måleenheten ved å trykke på SET- og MEMO-
knappen samtidig. Apparatet er nå slått på og 
befinner seg i dataoverføringsmodus, uten at det 
kommer ut en ny teststrimmel.

• I displayet vises to blinkende piler, og dataoverførin-
gen starter automatisk.
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3.4 Accu-Chek Compact Plus

Blodsukkerapparatet Accu-Chek Compact Plus er utstyrt 
med integrert port for infrarød dataoverføring. Slik leser du 
data fra disse apparatene:

• Plasser enheten ca. 10 cm fra infrarød-vinduet 
på Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-
vinduene må vende mot hverandre.

• Slå på måleenheten ved å trykke på S- og M-knappen 
samtidig. Enheten er nå slått på og befinner seg 
i dataoverføringsmodus, uten at det gis ut en ny test-
strimmel.

• I displayet vises to blinkende piler, og dataoverførin-
gen starter automatisk.
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3.5 Accu-Chek Go

Måleenheten Accu-Chek Go er utstyrt med integrert port for 
infrarød dataoverføring. Slik leser du data fra disse enhetene:

• Plasser enheten ca. 10 cm fra infrarød-vinduet 
på Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-
vinduene må vende mot hverandre.

• Slå måleenheten på ved å holde M-knappen nede 
i mer enn 3 sekunder.

• I displayet står det «PC», og dataoverføringen starter 
automatisk.

Hvis du har versjonen av Accu-Chek Go-apparatet som vises 
på illustrasjonen, gjør følgende:

• Plasser apparatet ca. 10 cm fra infrarød-vinduet 
på Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-
vinduene må vende mot hverandre.

• Slå på apparatet ved å trykke på  og -knappen 
samtidig.

• I displayet står det «PC», og dataoverføringen starter 
automatisk.
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3.6 Accu-Chek Sensor/Advantage

Blodsukkerapparater av typen Accu-Chek Sensor overfører 
data via kontaktene til kodebrikken. Slik leser du data fra 
disse apparatene:

• La enheten være slått av under hele prosessen.

• Ta ut kodebrikken av måleenheten.

• Ta ut Accu-Chek IR Key 5 av holderen på baksiden av 
Accu-Chek Smart Pix-enheten (dersom du oppbeva-
rer den der).

• Sett inn Accu-Chek IR Key i apparatet i stedet for 
kodebrikken.

• Plasser apparatet ca. 10 cm fra infrarød-vinduet 
på Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-
vinduene må vende mot hverandre.

• Dataoverføringen starter automatisk.

Når dataoverføringen er fullført, og rapporten vises på 
skjermen:

• Ta ut Accu-Chek IR Key av apparatet og plasser den 
på det vanlige oppbevaringsstedet igjen (f.eks. i hol-
deren på baksiden av Accu-Chek Smart Pix-enheten).

• Sett inn kodebrikken i blodsukkerapparatet igjen.

5
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3.7 Accu-Chek Comfort

Blodsukkerapparater av typen Accu-Chek Comfort overfører 
data via kontaktene til kodebrikken. Slik leser du data fra 
disse apparatene:

• La apparatet være slått av under hele prosessen.

• Ta ut kodebrikken av apparatet.

• Ta ut Accu-Chek IR Key 5 av holderen på baksiden av 
Accu-Chek Smart Pix-enheten (dersom du oppbeva-
rer den der).

• Sett inn Accu-Chek IR Key i apparatet i stedet for 
kodebrikken.

• Plasser apparatet ca. 10 cm fra infrarød-vinduet på 
Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-vindu-
ene må vende mot hverandre.

• Dataoverføringen starter automatisk.

Når dataoverføringen er fullført, og rapporten vises på skjer-
men:

• Ta ut Accu-Chek IR Key av blodsukkerapparatet og 
plasser den på det vanlige oppbevaringsstedet igjen 
(f.eks. i holderen på baksiden av Accu-Chek 
Smart Pix-enheten).

• Sett inn kodebrikken i apparatet igjen.

5
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3.8 Accu-Chek Performa

Accu-Chek Performa-apparatet er utstyrt med en integrert 
port for infrarød dataoverføring. Slik leser du data fra disse 
apparatene:

• Plasser apparatet ca. 10 cm fra infrarød-vinduet 
på Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-
vinduene må vende mot hverandre.

• Slå apparatet på ved å holde  og -knappen nede 
samtidig i mer enn 3 sekunder.

• I displayet vises to blinkende piler, og dataoverførin-
gen starter automatisk.
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3.9 Accu-Chek Pocket Compass Software

Accu-Chek Pocket Compass-programvaren benytter 
infrarød-porten på en håndholdt enhet til dataoverføringen. 
Slik leser du data fra den håndholdte enheten:

• Plasser den håndholdte enheten ca. 10 cm fra 
infrarød-vinduet på Accu-Chek Smart Pix-enheten. 
De to infrarød-vinduene må vende mot hverandre. 

• Slå på den håndholdte enheten, og start 
Accu-Chek Pocket Compass-programvaren.

• Klikk på Dataoverføring i hovedmenyen.

• Klikk deretter på Eksporter data.

• Dataoverføringen starter automatisk.

Accu-Chek

Data Transfer

Diary

Reports

Health Management

Options

10:05 am  3/20/05

Data Transfer 3/20/05

Import Data

Export Data

Sync. Devices

Information

Menu

Transferring data...

Export Data

Cancel
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3.10 Accu-Chek Voicemate Plus

Taleenheten Accu-Chek Voicemate Plus er utstyrt med en 
integrert port for infrarød dataoverføring. Slik leser du data 
fra disse enhetene:

• Plasser enheten ca. 10 cm fra infrarød-vinduet 
på Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-
vinduene må vende mot hverandre. På taleenheten 
Accu-Chek Voicemate Plus er den infrarøde porten 
på høyre side av enheten, nær talltastaturet.

• Slå på taleenheten, trykk én gang på 0-tasten og 
to ganger på 3-tasten (Menyen Dataoverføring, 
Overfør data til PC via IR). 

• Dataoverføringen starter automatisk.
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3.11 Insulinpumpen Accu-Chek D-TRONplus (og Disetronic D-TRONplus)

Insulinpumpen Accu-Chek D-TRONplus (Disetronic 
D-TRONplus) er utstyrt med en integrert port for infrarød 
dataoverføring. Slik leser du data fra disse enhetene:

• Plasser pumpen ca. 10 cm fra infrarød-vinduet 
på Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-
vinduene må vende mot hverandre.

• Kontroller at insulinpumpen Accu-Chek (Disetronic) 
D-TRONplus er i STOPP-modus og at tastelåsen 
(KeyLock) er deaktivert eller opphevet.

• Trykk 4 ganger på knappen  for å velge «Dataover-
føring»-funksjonen.

• Bekreft valget med -knappen. Det integrerte infra-
rød-porten er nå aktiv, og dataoverføringen starter 
automatisk.

Når dataoverføringen er fullført, og rapporten vises på 
skjermen:

• Trykk på -knappen for å avslutte dataoverførings-
modus. 

• Ta insulinpumpen i bruk igjen (RUN-modus).
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3.12 Insulinpumpen Accu-Chek Spirit

Insulinpumpen Accu-Chek Spirit er utstyrt med integrert port 
for infrarød dataoverføring. Slik leser du data fra disse enhe-
tene:

• Plasser pumpen ca. 10 cm fra infrarød-vinduet 
på Accu-Chek Smart Pix-enheten. De to infrarød-
vinduene må vende mot hverandre.

• Kontroller at insulinpumpen Accu-Chek Spirit er 
i STOPP-modus.

• Trykk på -knappen for å velge «Data-
kommunikasjon»-funksjonen.

• Bekreft valget med -knappen. Den integrerte 
infrarød-porten er nå aktivt, og dataoverføringen 
starter automatisk.

Når dataoverføringen er fullført, og rapporten vises på 
skjermen:

• Trykk på -knappen for å avslutte dataoverførings-
modus. 

• Ta insulinpumpen i bruk igjen (RUN-modus).

15:29 26.05

KOMMUNIKASJON

DATAOVERFØRING
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4 Accu-Chek Rapport

Dersom du har startet overføring av data fra et blodsukker-
apparat, en insulinpumpe eller Accu-Chek Pocket Compass-
programvaren, som beskrevet i forrige kapittel, skjer nå 
dette:

• Lyspunktene øverst/nederst i lysfeltet blinker raskt 
mens dataoverføringen pågår. Pass på at du ikke 
beveger enhetene i løpet av denne tiden, så du ikke 
forstyrrer overføringen.

• Når alle data er overført, behandler 
Accu-Chek Smart Pix-systemet rapportene. I løpet av 
denne tiden blinker de to lyspunktene på venstre/
høyre side (saktere).

• Når rapportene er ferdige, lyser det sentrale lysfeltet 
permanent. Dette betyr to ting: rapportene er tilgjen-
gelige på datamaskinen og enhetssøk (standby-
modus) er slått av.

Verdiene som er lagret i blodsukkerapparatet eller insulin-
pumpen slettes ikke under dataoverføringen.

Accu-Chek Smart Pix-systemet oppretter rapporter 
(Accu-Chek Report) med ulike grafiske og statistiske analy-
ser. Alle elementer i en rapport er alltid tilgjengelige på skjer-
men. Hvilke rapportelementer som skal skrives ut, kan du 
bestemme fra gang til gang. 
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4.1 Skrive ut rapporter

Alle rapporter som du kan se på skjermen, kan skrives ut. 

Når du skal skrive ut en eller flere rapporter etter en data-
overføring, må du ikke bruke nettleserens integrerte 
utskriftsfunksjon, men utskriftsfunksjonene som finnes 
i Accu-Chek Smart Pix-systemet.

• Klikk på knappen Opprett rapport i menylinjen i en av 
rapportvisningene.

• Velg rapportene som du ønsker å ha med i utskriften.

• Klikk på knappen Opprett rapport nederst i skjermen.

• Klikk på Skriv ut-knappen i forhåndsvisningen som 
vises.

• I dialogboksen som åpnes, kan du velge og eventuelt 
konfigurere skriveren du vil bruke. Klikk på Skriv ut-
knappen når du ønsker å starte utskriften på den 
valgte skriveren.

• Lukk vinduet med forhåndsvisningen av utskriften.

Hvis du bare ønsker å skrive ut den analysen som vises nå, 
må du bruke Skriv ut side-knappen under den aktuelle 
rapporten.
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4.2 Blodsukker: Generell informasjon om rapportene

Rapporttyper

Accu-Chek Smart Pix-systemet oppretter rapporter på en 
eller flere sider for definerte tidsrom (f.eks. de siste 2 eller 
4 ukene). Tidsrom og stil ble stilt inn under konfigureringen. 
En (blodsukker)-rapport kan inneholde ett eller flere av disse 
elementene:

[1] Totalt forløp

[2] Dagsforløp

[3] Ukeforløp

[4] Metabolsk kontroll

[5] Fordeling

[6] Dagbok

[7] Oversikt

[8] Liste

Illustrasjonen på denne siden viser eksempler på en 
utskreven rapport.
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Evaluerte data

Accu-Chek Smart Pix-systemet kontrollerer innleste data for 
å opprette alle de enkeltstående analysene. Følgende data 
tas ikke med i den statistiske analysen:

• Måleverdier som ligger utenfor det valgte tidsrommet

• Måleverdier som er lagret uten dato og klokkeslett

• Målinger med kontrolløsning

• Ugyldige/slettede målinger

• Målinger som ligger utenfor måleområdet (merket 
med Hi/Lo) 

Deler av denne informasjonen blir gruppert i oversikten 
(f.eks. antall Hi/Lo-verdier) eller i dagboken og listen (f.eks. 
verdier uten dato/klokkeslett, målinger med kontrolløsning).

Eksisterende målområdedefinisjoner brukes kun fra 
Accu-Chek Pocket Compass-programvaren. Ellers gjelder 
innstillingene som ble angitt under konfigureringen av 
Accu-Chek Smart Pix-systemet.

Vær oppmerksom på følgende hvis Accu-Chek Smart Pix-
systemet brukes med flere apparater:

For å være sikker på at rapporten som vises, 
tilhører det relevante apparatet, sammenlign 
serienummeret på apparatet med serienumme-
ret som vises i rapporten.
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Rapportstiler

For noen analyser fastsettes det en stil under konfigurerin-
gen av Accu-Chek Smart Pix-systemet, enten Trender  
eller Detaljert . Disse to stilene gjør at identisk infor-
masjon kan fremstilles på ulike måter. Denne muligheten 
gjelder for følgende analyser:

• Totalt forløp

• Dagsforløp

• Ukeforløp

Trender Disse analysene er basert på tidsblokker, 
dvs. at alle måleverdier innenfor et visst tidsrom tilordnes 
samme tidsblokk. Tallene som vises er middelverdi, varians 
og minimums- og maksimumsverdi for disse målingene. Det 
er ikke mulig å evaluere de enkeltstående verdiene, men det 
er enklere å trekke konklusjoner om generelle tendenser 
innenfor bestemte tidsrom (tidsblokker/dager/ukedager).

Detaljert Disse analysene vises lineært. Målever-
diene føres inn på tidsaksen etter tidspunktet målingen ble 
foretatt. Måleverdier som følger etter hverandre innenfor 
10 timer, forbindes med en linje. Dette gjør at det oppstår 
(spisse) «kurver». Sammen med selve måleverdien gjør disse 
kurvene det mulig å få en detaljert analyse både av de 
enkelte verdiene og av forløpet.

Insulinmengder (vises øverst i rapporten hvis overført av 
enheten) kan bare vises med denne rapportstilen.
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Grafiske elementer i rapportene

Alle rapporter har tegnforklaringer som viser betydningen til 
de ulike elementene i rapporten. Nedenfor finner du detal-
jerte beskrivelser av elementene.

Farger Like farger har samme betydning i alle blodsuk-
keranalyser, uavhengig av hvilket grafisk element som benyt-
tes. Du finner følgende fargemerkinger i rapportene:

• Mørk blå betyr «høyere enn målområdet». Denne 
fargen benyttes for å

– merke diagramområder (y-akse),

– i søylediagrammene som viser fordeling

– i dagboken.

• Gul betyr «innenfor målområdet».

• Rød betyr «lavere enn målområdet» eller «hypo». 
Denne fargen benyttes også til å merke diagramområ-
der, i fargesøyler og i dagboken. 
Måleverdier som ligger under hypogrensen, og måle-
verdier merket med «hypo-symptomer», vises dessu-
ten i rødt.

• Grønn viser dagene som vanligvis ikke er arbeids-
dager.
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Symboler (Trender) Her betraktes ikke de 
enkelte måleverdiene, men middelverdier relatert til 
bestemte tidsintervaller. Du finner her følgende symboler:

Middelverdien for det aktuelle tidsintervallet.

Standardavvik innenfor et tidsintervall.

Maksimums- og minimumsverdier innenfor et tidsintervall.

Maksimum-/minimumsverdi utenfor måleområdet (Hi/Lo)

Symboler (Detaljert) Måleverdier føres inn 
i analysen ved hjelp av ulike symboler, som gir dem en 
tilleggsbetydning:

Middelverdien for det aktuelle tidsintervallet.

Blodsukkerverdi uten tilleggsinformasjon. Verdier under 
hypoterskel-verdien vises i rødt.

Blodsukkerverdi før måltid. Verdier under hypoterskel-
verdien vises i rødt.

Blodsukkerverdi etter måltid. Verdier under hypoterskel-
verdien vises i rødt.

Verdi utenfor måleområdet (vises som HI eller LO på måleen-
heten)

Blodsukkerverdi over 25 mmol/l.

Blodsukkerverdi (symbolet i den røde sirkelen kan variere) 
med samtidige hypo(glykemi)symptomer.

Blodsukkerverdi (symbolet i den svarte sirkelen kan variere) 
med en brukerdefinert hendelse (merket med en stjerne * 
i blodsukkerapparatet).



Kapittel 4, Accu-Chek Rapport

4-8 Accu-Chek Smart Pix Brukerhåndbok

Symboler (lister og dagbok) Følgende tilleggssymbo-
ler brukes i analyseslistene:

Brukerdefinert hendelse, f.eks. AST-måling (Alternative Site 
Testing)

Hypo

Karbohydratmengde

Måleverdier som er importert fra Accu-Chek 
Pocket Compass-programvaren, kan inneholde flere tilleggs-
opplysninger (hendelser) som ikke vises med symboler. 
I listestilen merkes slike hendelser med et tall eller en bok-
stav i kommentarkolonnen. I tabellen nedenfor finner du en 
oversikt over hva kodene betyr:

For alle andre hendelser gjelder de symboler som ble beskre-
vet tidligere.

Merke Hendelse

3 Lett måltid

20 Faste

23 Før trening

24 Etter trening

29 Stress

31 Sykdom

35 Oral medisinering

36 Brukerdefinert

M Manuelt innlagt måleverdi
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4.3 Blodsukker: Rapportens innhold

Totalt forløp

Detaljert: Denne analysen viser deg måleverdienes forløp 
over det valgte tidsområdet. På den vannrette aksen (x) 
finner du dag og måned, og på den loddrette aksen (y) finner 
du de målte blodsukkerverdiene. I tillegg finner du her 
en visning av insulindoseringer (dersom man benytter 
Accu-Chek Pocket Compass). Insulindosene føres inn 
i diagrammet ovenfra og ned, og du kan avlese de tilhørende 
verdiene på høyre y-akse. 

For at det skal være lettere å lese diagrammet, er disse måle-
resultatene (vist ved hjelp av ulike symboler) forbundet 
med en linje, såfremt det ikke er mer enn 10 timer mellom 
målingene. Betydningen til de ulike symbolene er forklart 
(i kortversjon) i tegnforklaringen og er detaljert beskrevet 
på side 4-7.

Som ytterligere hjelp ser du det innstilte målområdet (som gul 
søyle) og hypoterskelverdien (som rød linje) i bakgrunnen på 
diagrammet. De enkelte områdene er i tillegg merket i høyre 
kant i samsvar med de definerte fargene (se side 4-6). Dager 
som vanligvis ikke er arbeidsdager (helger) er dessuten 
merket med et grønt felt på den vannrette aksen.

I tillegg til den tynne forbindelseslinjen mellom de enkelte 
blodsukkerverdiene ser du også en (tykkere) blå kurve, som 
viser middelverdiens forløp fra dag til dag.
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Trender: Her finner du middelverdien for hver enkelt dag 
fra det valgte tidsområdet i form av et enkelt punkt (svart rute 
med diagonal strek) for den aktuelle dato. Standardavvik, 
minimums- og maksimumsverdier osv. føres inn i samsvar 
med symbolene som er beskrevet på side 4-7.



Kapittel 4, Accu-Chek Rapport

Accu-Chek Smart Pix Brukerhåndbok 4-11

Dagsforløp

Denne analysen gjør at det er enklere å gjenkjenne mønstre 
som gjentar seg daglig. Alle data legges inn i et 24-timers 
rutenett der alle målinger som er gjort på (omtrent) samme 
tid på dagen, avmerkes på samme sted på tidsaksen. 
Dersom disse tidsblokkene er definerte i blodsukkerappara-
tet, evalueres denne informasjonen under inndelingen av 
tidsaksen. 
I motsatt fall brukes innstillingene i Accu-Chek Smart Pix-
konfigurasjonen. Analysen kan vises i to ulike stiler. Hvilken 
som skal vises i rapportene dine, velger du konfigureringen. 

Detaljert: Alle blodsukkerverdier avmerkes ut fra når på 
dagen de er målt. Verdier som ligger innenfor et tidsrom på 
10 timer, forbindes med en svart linje i kronologisk rekke-
følge. En (tykkere) blå kurve representerer trendene for gjen-
nomsnittsverdien (i intervaller på en time hvis en måleverdi 
faller innenfor hvert intervall). I tillegg finner du her en vis-
ning av insulindoseringer (dersom du benytter Accu-Chek 
Pocket Compass). Insulindosene føres inn i diagrammet 
ovenfra og ned, og du kan lese av de tilhørende verdiene på 
høyre y-akse.

Trender: Alle blodsukkerverdier tilordnes en av åtte tids-
blokker på grunnlag av måletidspunktet. På denne måten 
oppstår det åtte områder. Innenfor disse får du vist gjennom-
snittsverdien (svart rute med diagonal strek), standardavvik 
(blå søyle) og minimums- og maksimumsverdi. Start- og 
sluttidspunktet for tidsblokkene er ført inn på x-aksen.
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Ukesforløp

Også denne analysen gjør det lettere å gjenkjenne mønstre 
som gjentar seg, men i dette tilfellet skjer dette basert på 
ukedagen. På denne måten kan man oppdage endringer 
i blodsukkerverdiene som f.eks. kan skyldes arbeidssituasjo-
nen. På samme måte som for dagsforløpet, kan du velge 
mellom to stiler for denne evalueringen.

Detaljert: Alle blodsukkerverdier føres inn i diagrammet 
basert på måletidspunkt og ukedag. Verdier som ikke ligger 
mer enn 10 timer fra hverandre, forbindes også i dette tilfellet 
for oversiktens skyld med linjer i kronologisk rekkefølge. 
Disse forbindelseslinjene tegnes også ut over ukegrensene 
(dersom det er aktuelt). En (tykkere) blå kurve representerer 
trendene for gjennomsnittsverdien på de ulike ukedagene. 
I tillegg finner du her en visning av insulindoseringer (der-
som du benytter Accu-Chek Pocket Compass). Insulindosene 
føres inn i diagrammet ovenfra og ned, og du kan lese av de 
tilhørende verdiene på høyre y-akse.

Trender: Alle blodsukkerverdier tilordnes en av de sju 
ukedagene basert på datoen. Du ser følgelig sju blokker, som 
viser gjennomsnittsverdi (svart rute med diagonal strek), 
standardavvik (blå søyle) og minimums- og maksimumsverdi 
for den aktuelle ukedagen.
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Metabolsk kontroll

For hver dag i det evaluerte tidsrommet beregnes middel-
verdi for blodsukkernivå (MBG) og standardavvik (SD/verdi-
enes spredning). Til sammen gir disse to resultatene 
koordinatene som føres inn en gang (per dag) i diagrammet. 
Middelverdier for blodsukker føres inn på y-aksen, og stan-
dardavvik på x-aksen.

Denne fremvisningsformen gir en «punktsky». For at det skal 
være enklere å vurdere blodsukkerverdiene raskere på bak-
grunn av dette generelle bildet, er diagrammet inndelt i fire 
«kvadranter». Hver kvadrant representerer en bestemt til-
stand for blodsukkeret, og de beskrives med attributtene 
«stabil/ustabil» (avhengig av standardavviket) og «lav/høy» 
(avhengig av middelverdien for blodsukker). Hver kvadrant 
har altså to attributter.

Eksempel: 
Middelverdier for blodsukker under 8,3 mmol/L (150 mg/dL) 
ved et standardavvik på under 2,8 mmol/L (50 mg/dL) føres 
inn i kvadranten nederst til venstre. Denne har attributtene 
«stabil-lav». Ligger de to verdiene over disse grensene, føres 
de inn i kvadranten øverst til høyre («ustabil-høy»).

Det er tegnet to ellipser, som er sentrert på middelverdiene 
av alle de viste verdiene (merket med et blått kors). Disse 
viser variansen for daglig gjennomsnitt og variasjoner 
i daglig blodsukker i løpet av den valgte perioden, som et 
enkelt (1 SD) og dobbelt (2 SD) standardavvik for de viste 
verdiene.

En god metabolsk kontroll betegnes ved flest mulig punkter 
i kvadranten «stabil-lav» (nederst til venstre), men det bør 
heller ikke ha oppstått noen hypoglykemier, eller så få som 
mulig, i det aktuelle tidsrommet.
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Fordeling

For hver tidsblokk er det søylediagram som viser hvor stor 
prosentandel av verdiene som ligger over, innenfor og under 
målområdet. De åtte tidsblokkene som følger etter hveran-
dre, er plassert ved siden av hverandre. Den høyre delen av 
søylediagrammet (blå bakgrunn) viser et sammendrag av 
tilsvarende informasjon for hele dagen. 

Under søylediagrammet ser du antall hypoglykemiske 
episoder som oppsto for hver tidsblokk, sammen med antall 
testresultater som er hentet og vurdert for den relevante 
tidsblokken. 

Dersom tidsblokkene er definert i blodsukkerapparatet, 
brukes denne informasjonen. Ellers brukes innstillingene 
i Accu-Chek Smart Pix-konfigurasjonen.
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Dagbok (Logbook)

Dagboken genererer en tabellarisk oversikt over målever-
diene for blodsukker. Verditabellen (sortert etter dato og 
tidsblokker) genereres ut fra informasjonen om dato og 
klokkeslett for blodsukkerverdiene. Du kan angi om tabellen 
skal sorteres i stigende eller synkende rekkefølge under 
Innstillinger (se side 2-12). Det viste datoområdet spesifiseres 
i tabelloverskriften. Nederst finner du statistiske analyser av 
alle avmerkede måleverdier. For hver tidsblokk vises antallet 
målinger, gjennomsnittsverdien for blodsukkeret og stan-
dardavvik, og for det samlede tidsrommet beregnes mini-
mums- og maksimumsverdiene. Hvis den evaluerte perioden 
inneholder blodsukkerverdier som er merket med den en 
brukerdefinert hendelse, beregnes og vises det en separat 
statistikk for disse verdiene.

Foreligger det verdier uten dato- og tidsangivelse, vises de 
også i en separat liste (sortert etter rekkefølgen til verdiene 
i enhetens minne). Det vil si at den sist målte verdien står 
øverst til venstre. De statistiske analysene kan i dette tilfellet 
bare vises for alle verdiene, ettersom tilordning til tidsblok-
kene ikke er mulig.
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Oversikt

Rapportelementet «Oversikt» inneholder generell og statis-
tisk informasjon om verdiene som er behandlet i det valgte 
tidsområdet. Her finner du følgende informasjon (i vist rekke-
følge):

Rapportoverskrift

• Rapporttidsrom: Tidsrom (i samsvar med konfigura-
sjonen) med siste dato.

• Apparat(er) (symbol): Viser hvilket apparat som er 
benyttet og serienummeret på det. Hvis du bruker flere 
apparater (se side 2-13), vises symbolet  med alle 
avleste serienumre.

Rapport 

• Rapporttidsrom: Tidsrom (i samsvar med konfigura-
sjonen) med nyeste dato.

• Evaluerte resultater: Antall evaluerte måleverdier for 
blodsukker i det valgte tidsrommet.

• Maksimum/Middelverdi BG/Minimum: Høyeste 
og laveste blodsukkerverdi som ble målt i det valgte 
tidsrommet, samt gjennomsnittet av alle målte verdier.

• Frekvens BG-målinger: Gjennomsnittlig antall blod-
sukkermålinger per dag.

• Målområde: Målområdet som brukes til evalueringen.

• Hypoterskel: Blodsukkerverdier under denne gren-
sen merkes som hypoglykemi.
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• Høy/lav BG Index: Disse verdiene viser hyppigheten 
av for lave eller for høye blodsukkerverdier og den 
risikoen som følger av dette (se bibliografimerknad på 
side 4-35). Verdiene her bør være så lave som mulig.

• Hi/Lo: Antall måleverdier over (Hi) og under (Lo) 
måleområdet.

• Kontrollverdier: Antall målinger med kontrolløsning.

Enhet 

• Serienummer: Blodsukkerapparatets serienummer.

• Dato/klokkeslett: Tidsinnstilling på apparatet når 
rapporten genereres.

Hvis du bruker flere apparater, gjentas denne informasjonen 
for hvert apparat.

• Lagrede resultater: Totalt antall måleverdier i appa-
ratet, med angivelse av tidsramme (fra … til).

Tilleggsinformasjon 

Denne informasjonen vises bare ved behov:

• Verdier uten dato/klokkeslett: Antall måleverdier 
som er lagret uten dato- og tidsinformasjon.

• Verdier med varsel: Antall måleverdier som er lagret 
med temperaturvarsel, opplysninger om holdbarhet 
osv.



Kapittel 4, Accu-Chek Rapport

4-18 Accu-Chek Smart Pix Brukerhåndbok

Liste

Datapostlisten viser måleverdier sortert etter dato og klokke-
slett for målingen. Du kan angi om denne listen skal sorteres 
i stigende eller synkende rekkefølge under Innstillinger (se 
side 2-12). Alle måleverdier for blodsukker vises kronologisk 
og sammen med tilleggsinformasjon (hendelser, insulin osv.) 
(eksemplet ved siden av er forkortet). 

Hvis den evaluerte perioden inneholder blodsukkerverdier 
som er merket med en brukerdefinert hendelse, beregnes og 
vises det en separat statistikk for disse verdiene. 

I tillegg vises verdier uten dato og klokkeslett og verdier som 
ble utført med kontrolløsning, i separate statistikker.
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4.4 Insulinpumpe: Generell informasjon om rapportene

Rapporttyper

Accu-Chek Smart Pix-systemet oppretter rapporter på en 
eller flere sider for definerte tidsrom (f.eks. de siste 2 eller 
4 ukene). Tidsrommet ble stilt inn under konfigureringen. 
En insulinpumperapport kan inneholde et eller flere av 
følgende elementer:

[1] Totalt forløp

[2] Dagsforløp

[3] Ukeforløp

[4] Basaldose

[5] Basal - bolus

[6] Langtidsoversikt

[7] Lister (Bolus, Basal, Hendelser)

Illustrasjonen ved siden av viser eksempler på en utskreven 
rapport.
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Grafiske elementer i rapportene

Alle rapporter har tegnforklaringer som viser betydningen til 
de ulike elementene i rapporten. Nedenfor finner du detal-
jerte beskrivelser av elementene.

Symboler Du finner følgende symboler i insulinpumpe-
rapportene:

Basaldose (vises i Totalt forløp)

Middelverdi for basal totalmengde per dag (Basal - bolus)

Basalprofil

Endringer av basaldosen (Basal - bolus)

Endringer av basaldosen (med angivelse, Totalt forløp)

Midlertidig økning av basaldosen

Midlertidig reduksjon av basaldosen

Aktiv basaldose (Langtidsoversikt)

Går over til en navngitt basalprofil (f.eks. «A»)

Går over en navngitt basalprofil (f.eks. «A») til en annen 
navngitt basalprofil (f.eks. «B»)
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Sum basalinsulin + bolusinsulin per dag

Standardbolus, vises i diagrammer ovenfra og ned 

Scroll-bolus, vises i diagrammer ovenfra og ned 

Utvidet bolus, vises i diagrammer ovenfra og ned . 
Bredden på søylen viser varigheten til leveringen 

Flerbølge-bolus, vises i diagrammer ovenfra og ned . 
Bredden på søylen viser varigheten til den utvidede delen

Infusjonssett fylt

Kjør tilbake stempelstangen (ampulleskift)

Start insulinpumpen

Stopp insulinpumpen
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4.5 Insulinpumpe: Rapportens innhold

Totalt forløp

Denne analysen viser deg insulindoseringens forløp over det 
valgte tidsområdet. På den vannrette aksen (x) finner du 
dags- og månedsverdiene, og på den loddrette aksen (y) 
vises mengde insulin. 

Basaldosediagrammet er plassert nederst, og de enkelte 
bolusene er tegnet inn øverst. Du finner følgelig skalaen for 
basaldosen på venstre y-akse (nedenfra og opp), og skalaen 
for bolusene på høyre y-akse (ovenfra og ned). 

Ulike hendelser markeres også i tillegg til den faktiske insu-
lindosen. Til disse hører:

• Pumpehendelser (her: sorte symboler i diagrammet)

• Skifte av basalprofil (her: blått «flagg» symboliserer 
overgang til basalprofil 1)

• Endringer av basaldosen (her: basalprofil 3)

Betydningen til de ulike symbolene er forklart (i kortversjon) 
i tegnforklaringen og er detaljert beskrevet på side 4-20.

Som for analysen av blodsukker er dagene som vanligvis ikke 
er arbeidsdager (helger) dessuten merket med et grønt felt 
på den vannrette aksen.
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Dagsforløp

Denne analysen gjør det enklere (på samme måte som ana-
lysen av blodsukker) å gjenkjenne mønstre som gjentar seg 
daglig. Alle data legges inn i et 24-timers rutenett. Dermed er 
det f.eks. enkelt å kjenne igjen hyppige manuelle endringer 
av basaldosen på bestemte tidspunkter, slik at det er lett 
å tilpasse den generelle basaldosen.

Middelverdien for basaldosen vises som en fylt, blå flate, 
mens maksimal og minimal basaldose til de ulike tidene på 
døgnet vises som tynn, blå linje.

I tillegg til basaldoser og boluser finner du i dette diagram-
met også informasjon om start og stopp av insulinpumpen 
og om midlertidig reduksjon eller økning av basaldosen.

Ukeforløp

Også denne analysen (på samme måte som dagsforløpet) 
gjør det lettere å gjenkjenne mønstre som gjentar seg (f.eks. 
gjentatte endringer av basaldosen), men i dette tilfellet skjer 
dette basert på ukedagen. 

I dette diagrammet finner du, i tillegg til basaldoser og bolu-
ser, også informasjon om endringer i basaldosen og valg av 
basalprofiler.
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Basaldose

Analysen viser for sammenligningens skyld basaldosene som 
var stilt inn i insulinpumpen på tidspunktet for dataoverførin-
gen. Den gjeldende aktive basalprofilen gjenkjennes på den 
mørke blå, noe tykkere linjen. De totale dagsmengdene for 
hver enkelt profil er angitt under diagrammet, mens den 
aktive basalprofilen er uthevet med farge.

Du kan endre denne visningen og bytte til en tabellvisning av 
basaldosene.

• Klikk direkte på den grafiske visningen av basal-
dosene for å bytte til tabellvisning.

• Klikk direkte på tabellvisningen av basaldosene for 
å bytte til grafisk visning.

Tabellvisningen inneholder den angitte insulinmengden per 
time som en tallverdi i et 24-timers rutenett. Hvis det er mulig 
å definere flere basalprofiler for insulinpumpen, vises disse 
under hverandre. Den aktive basalprofilen er uthevet med 
farge.

Hvis du vil skrive ut tabellen, klikk på knappen Skriv ut side. 
Til forskjell fra den grafiske visningen kan ikke tabell-
visningen skrives ut sammen med kombinerte rapporter 
(se side 4-2).
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Basal - bolus

Den tabellariske analysen Basal - bolus viser (absolutt og 
relativ) hyppighet for når f.eks. en bestemt basalprofil eller en 
bestemt bolustype benyttes. 

Basal
Her kan du f.eks. se hvor ofte basaldosen til en bestemt 
basalprofil er midlertidig økt eller redusert, og hvor lenge 
(i prosentandel) denne endrede tilstanden varte. Hvis det 
er hyppige endringer og/eller manuelt endrede basaldoser 
brukes over lang tid, kan det være tilrådelig å foreta en 
grunnleggende tilpasning.

Antallet omprogrammeringer for hver basaldose vises i den 
siste kolonnen. For ordens skyld viser Basal-tabellen også de 
tidene hvor insulinpumpen stod i STOPP.

Bolus
Denne tabellen viser både (relativ) hyppighet for bruken av 
bestemte bolustyper og gjennomsnittlig antall per dag av 
slike bolustyper.

Middelverdier per dag 
Her finner du middelverdiene for basal og bolus, samt hvor 
stor prosentvis andel disse utgjør av totalmengden.
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Langtidsoversikt

Rapporten Langtidsoversikt inneholder generell og statistisk 
informasjon om de importerte verdiene. Tidsområdet i denne 
analysen kan avvike fra de andre analysene, ettersom lengre 
perioder (inntil 12) uker analyseres. Her finner du følgende 
informasjon (i vist rekkefølge):

Rapportoverskrift

• Rapporttidsrom: Tidsrom (slik det er angitt under 
konfigureringen) med nyeste dato.

• Insulinpumpe (symbol): Viser hvilken insulinpumpe 
som er benyttet og og serienummer på den.

Enhet 

• Serienummer: Insulinpumpens serienummer.

• Dato/klokkeslett: Dato og klokkeslett på insulin-
pumpen på tidspunktet for dataoverføringen.

• Gjenværende brukstid: Gjenværende brukstid for 
denne insulinpumpen.

• BR profilvalg: Hvor ofte (per uke) insulinpumpen ble 
omstilt til en annen basalprofil.

• Innstilling av klokke og dato: Antallet ganger tids- 
og datoinformasjonen er endret (f.eks. pga. sommer-
tid, interkontinentale flyreiser osv.).

Tabellen viser hvor stor prosentandel bestemte basalprofiler 
utgjør (samt tidene hvor insulinpumpen stod i STOPP). Den 
aktive basalprofilen er merket med en hake .

Tilleggsinformasjon 

Denne informasjonen inneholder alarmer og advarsler (og 
antallet slike) som er lagret i insulinpumpen.
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Liste

De tre informasjonsgruppene Bolus, Basal og Hendelser 
fremstilles også i listeform. Du kan angi om denne listen skal 
sorteres i stigende eller synkende rekkefølge under Innstil-
linger (se side 2-12). I disse listene finner du detaljert 
dokumentasjon av hver enkelt hendelse, inkludert dato og 
klokkeslett, som er lagret i insulinpumpen.

For å se alle listene må du benytte rullefeltet på høyre side 
(eksemplene ved siden av er forkortet).
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4.6 Blodsukker og insulinpumpe: kombinert rapport

Hvis du analyserer data fra et blodsukkerapparat sammen 
med data fra en insulinpumpe, kan kombinerte analyser av 
informasjon som er innhentet samtidig, gi informative 
behandlingsindikasjoner. Derfor er en kombinert rapport 
tilgjengelig i tillegg til de isolerte blodsukker- og insulin-
pumpeanalysene.

Hvis du vil analysere data for flere enheter sammen, 
må enhetene være synkronisert, dvs. at dato og 
klokkeslett må være innstilt likt på alle enhetene. 
Avvik på maksimalt ± 5 minutter tolereres, hvis avvi-
kene er større, blir det ikke generert noen kombinerte 
rapporter.

i
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Rapporttyper

Accu-Chek Smart Pix-systemet oppretter rapporter på en 
eller flere sider for definerte tidsrom (f.eks. de siste 2 eller 
4 ukene). Tidsrommet for den kombinerte rapporten er det 
korteste relevante tidsrommet som er angitt for blodsukker- 
eller insulinpumperapporter. Blodsukkerverdiene vises alltid 
i detaljert stil, uansett hvilke innstillinger som er valgt for den 
isolerte blodsukkerrapporten. En kombinert rapport kan 
inneholde ett eller flere av disse elementene:

[1] Totalt forløp

[2] Dagsforløp

[3] Ukeforløp

[4] Oversikt

[5] Liste

Illustrasjonen på denne siden viser eksempler på en utskre-
ven rapport.

Grafiske elementer i rapportene

Alle rapporter har tegnforklaringer som viser betydningen til 
de ulike elementene i rapporten. Du finner detaljerte beskri-
velser av elementene i de foregående beskrivelsene av blod-
sukker- og insulinpumperapporter på side 4-7 og side 4-20.
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Totalt forløp

Denne analysen viser deg forløpet for blodsukkerverdier og 
insulinpumpedata over det valgte tidsrommet. På x-aksen 
finner du dag og måned, og på y-aksen finner du de målte 
blodsukkerverdiene. Her finner du også visningen av insulin-
doser (bolusinsulin og basaldose). Mengdene med adminis-
trert bolusinsulin er merket av på diagrammet fra øverst til 
nederst, basaldosen (blå kurve) vises i den nedre delen av 
diagrammet. Du ser de relaterte verdiene på y-aksen til høyre 
(blå, nedenfra og oppover = basaldose, og rød, fra øverst til 
nederst = bolusinsulindose).

Denne fremstillingen viser ikke gjennomsnittlig blodsukker-
verdi og pumpehendelser. Denne informasjonen kan du se 
på de isolerte rapportene på side 4-9 og side 4-22.

Dagsforløp

På samme måte som med de isolerte rapportene gjør denne 
visningen det enklere å identifisere mønstre som gjentar seg 
daglig. Her også blir alle data plassert i et 24-timers rutenett, 
noe som gjør det enklere å se forbindelsen mellom insulin-
doser (bolus og basal) og målte blodsukkerverdier i forhold 
til tiden på dagen. All informasjonen avmerkes etter når på 
dagen de er målt.

Elementene som brukes i visningen, samsvarer med elemen-
tene i rapporten Totalt forløp.
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Ukeforløp

Også denne analysen gjør det lettere å gjenkjenne mønstre 
som gjentar seg, men i dette tilfellet skjer dette basert på 
ukedagen. All informasjon føres inn i diagrammet basert på 
måletidspunkt og ukedag.

Elementene som brukes i visningen, samsvarer med elemen-
tene i rapporten Totalt forløp.

Oversikt

Rapportelementet «Oversikt» inneholder generell og 
statistisk informasjon om verdiene som er behandlet i det 
valgte tidsområdet. Her finner du følgende informasjon 
(i vist rekkefølge):

Rapportoverskrift 

• Rapporttidsrom: Tidsrom (i samsvar med konfigura-
sjonen) med nyeste dato.

• Apparat/insulinpumpe (symboler): Viser apparatet 
og insulinpumpen som brukes. Hvis du bruker flere 
apparater (se side 2-13), vises symbolet  ved siden 
av insulinpumpen.
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Enhet 

• Serienummer: Apparatets eller insulinpumpens 
serienummer.

• Dato/klokkeslett: Tidsinnstilling på apparatet og 
insulinpumpen når rapporten genereres. 

Mulige avvik i apparatets og insulinpumpens klokkeslett 
vises bak apparatets klokkeslett. Informasjonen «(-00:04)» 
viser for eksempel at apparatets klokkeslett er 4 minutter 
senere enn klokkeslettet for insulinpumpen.

Hvis du bruker flere apparater, gjentas denne informasjonen 
for hvert apparat.

• Lagrede resultater: Totalt antall måleverdier i appa-
ratet, med angivelse av tidsramme (fra … til).

Rapport (apparater)

• Evaluerte resultater: Antall evaluerte måleverdier for 
blodsukker i det valgte tidsrommet.

• Maksimum/Middelverdi BG/Minimum: Høyeste 
og laveste blodsukkerverdi som ble målt i det valgte 
tidsrommet, samt gjennomsnittet av alle målte verdier.

• Frekvens BG-målinger: Gjennomsnittlig antall blod-
sukkermålinger per dag.

• Målområde: Målområdet som brukes til evaluerin-
gen.

• Hypoterskel: Blodsukkerverdier under denne gren-
sen merkes som hypoglykemi.

• Høy/lav BG Index: Disse verdiene viser hyppigheten 
av for lave eller for høye blodsukkerverdier og den 
risikoen som følger av dette. Verdiene her bør være så 
lave som mulig.
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Tilleggsinformasjon 

Denne informasjonen vises bare ved behov.

Rapport (insulinpumpe)

• Boluser: Antall respektive administrasjoner, i samsvar 
med bolustypen.

• Maksimum/Middelverdi/Minimum: Høyeste og 
laveste enkeltdose med insulin som ble administrert 
i det valgte tidsrommet, samt gjennomsnittet av alle 
insulinmengder som ble administrert.

• Antall boluser per dag: Gjennomsnittlig hyppighet 
for insulindoser per dag (kombinert uten å ta hensyn 
til bolustypen).

• Endringer i basaldoser: Antall manuelle økninger og 
reduksjoner av basaldosen samt antall endringer i og 
byttinger av basalprofilen.
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Liste

Den kombinerte listen viser måleverdier og insulinpumpe-
informasjon, sortert etter dato og klokkeslett for målingen. 
I Innstillinger kan du angi om denne listen skal sorteres i 
stigende eller synkende rekkefølge (se side 2-12). Alle måle-
verdier for blodsukker vises kronologisk og sammen med 
eventuell informasjon om karbohydrater og insulinpumpe 
(eksemplet ved siden av er forkortet). 

Informasjon om blodsukker og insulinpumpe som er krono-
logisk nær, er merket med gul bakgrunn. Dette gjør det 
lettere å se insulindoser som ble administrert, i direkte 
sammenheng med blodsukkermålinger.
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5 Feilmeldinger og problemløsninger

Av og til kan det oppstå situasjoner hvor det ikke er mulig 
å opprette eller skrive ut en rapport, eller hvor det dukker 
opp andre problemer. Nedenfor finner du en del løsninger 
som vil hjelpe deg i de fleste situasjonene. Dersom du 
ikke finner løsningen på problemet her, ta kontakt med 
Accu-Chek kundestøtte på telefon 23 37 33 00.

5.1 Feil uten feilmeldinger

Accu-Chek Smart Pix-systemet vises ikke som stasjon 
på PCen: 

• Kontroller at PCen eller operativsystemet oppfyller 
systemkravene for Accu-Chek Smart Pix-systemet 
(se side 2-1).

• Kontroller at USB-pluggen er koplet korrekt til 
tilsvarende kontakt på PCen.

• Dersom Accu-Chek Smart Pix-systemet fortsatt ikke 
registreres som en stasjon, må du kople enheten til en 
annen USB-kontakt på PCen (du kan eventuelt bruke 
en USB-hub eller bytte mellom USB-kontakter på 
for- og baksiden av PCen).

Dersom Accu-Chek Smart Pix-systemet ikke viser noen lys-
signaler i det hele tatt, og du har gått gjennom sjekklisten 
over uten resultat, kan du teste enheten på en annen PC. 
Dersom enheten fortsatt ikke virker, er den sannsynligvis 
defekt. Dette gjelder også dersom det vises feilmeldinger 
(det sentrale lysfeltet blinker) som ikke har sammenheng 
med dataoverføringer. Henvend deg til Accu-Chek kunde-
støtte på telefon 23 37 33 00.
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5.2 Feilmeldinger på enheten

Accu-Chek Smart Pix-systemet signaliserer mulige feil (f.eks. 
under dataoverføringen) ved at det sentrale lysfeltet 8 blinker.

Dersom det oppstår en slik feil, finnes det følgende løsnings-
muligheter:

• Klikk på Les enhet-knappen i nettleseren. Nå skal det 
sentrale lysfeltet blinke sakte for å vise at det foregår 
aktiv søking etter enheter, og at systemet er klar til 
overføring av data.

• Dersom feilmeldingen vedvarer, kan du kople 
Accu-Chek Smart Pix-systemet fra og til igjen. 
En eventuell Microsoft Windows-feilmelding om 
at mediet er fjernet, har ingen betydning.

Gjenta deretter dataoverføringen.

Dersom denne feilmeldingen oppstår på nytt, kontrollerer du 
følgende punkter:

• Er måleenheten klargjort for dataoverføring på for-
skriftsmessig måte? Du finner informasjon om dette 
i kapittel 3.

• Er den optiske kontakten (infrarøde porten) uskadet? 
Er avstanden riktig (for langt unna)?

• Er det forstyrrelser fra eksternt lys (solskinn, en annen 
infrarød port, fluorescerende lysrør eller energispare-
lamper)?

Hvis det oppstår feilmeldinger i forbindelse med dataoverfø-
ringer, betyr ikke det at Accu-Chek Smart Pix-systemet er 
defekt, men at det foreligger forstyrrelser på overføringen 
mellom enhetene. Dette kan i enkelte tilfeller også skyldes 
måleenheten eller insulinpumpen.

8
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6 Vedlikehold

6.1 Rengjøring av Accu-Chek Smart Pix-enheten

Accu-Chek Smart Pix-enheten må være frakoplet under ren-
gjøring. Bruk kluter som er fuktet med litt rengjøringsmiddel, 
og pass på at det ikke trenger væske inn i enheten.

Sykehuspersonale: Følg sykehusets retningslinjer vedrørende 
beskyttelse mot infeksjon.

6.2 Avhending

Produktet kan komme i kontakt med blod under måling. 
Brukte produkter kan derfor være smittefarlige. Destruer 
brukte produkter i samsvar med forskrifter som gjelder 
i ditt land. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon 
om riktig avhending. Produktet faller utenfor EU-direktiv 
2002/96/EC (Direktiv om avhending av elektrisk og elektro-
nisk utstyr (WEEE)).
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7 Tillegg

7.1 Forkortelse

7.2 Tekniske data

BG Blodsukker
MBG Middelverdi blodsukker
SD Standardavvik
AST Alternative Site Testing
BR Basaldose
TBR Temporær basaldose 
IR Infrarød
Hi Verdi over måleområdet (vises som HI på blodsukkerapparatet)
Lo Verdi under måleområdet (vises som LO på blodsukkerapparatet)
Hypo Hypoglykemi
U Insulindose i internasjonale enheter
U/h Insulindose per time (basaldose)

Enhetstype Accu-Chek Smart Pix
Artikkelnummer 0 4684206001
Serienummer se merkeplaten på baksiden av enheten
Størrelse 104 x 74 x 38 mm
Vekt 90 g
Lysfelt 6 blå LED-lamper, i grupper på 2
Strømforsyning Via USB-port, 5 V/100 mA
Verneklasse Innretning i verneklasse III
Porter 1 x infrarød-port

1 x USB-port
Omgivelsesbetingelser Temperaturområde for drift: 5°C - 40°C

Temperaturområde for lagring: -25°C - 70°C
Absolutt luftfuktighet: 5 g/m3 - 25 g/m3
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7.3 Merknader om rådgivning og reparasjonsservice

Rådgivning: Du kan gjerne ta kontakt med Accu-Chek 
kundestøtte på telefon 23 37 33 00 om alt som gjelder hånd-
tering av enheten eller feil på den. 

Reparasjonsservice: Vær oppmerksom på at reparasjo-
ner, konfigurering og andre endringer på Accu-Chek 
Smart Pix-enheten bare skal utføres av personer som 
Roche Diagnostics har autorisert til å gjøre dette. Dersom 
du har mistanke om at det foreligger en defekt på enheten, 
må du henvende deg til Accu-Chek kundestøtte på telefon 
23 37 33 00.
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7.4 Adresser Roche Diagnostics

Land Firma Adresse

Australia Roche Diagnostics Australia Pty Ltd. Roche Diagnostics Australia Pty Ltd.
31 Victoria Avenue, Castle Hill, NSW 2154, Australia 
Accu-Chek Enquiry line: 1800 251816

Austria Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH
Engelhorngasse 3, 1211 A-Wien
Tel.Nr.: (01) 277 87-0

Belgium Roche Diagnostics Belgium SA/NV Roche Diagnostics Belgium SA/NV
Schaarbeeklei 198, B-1800 Vilvoorde
Tel: 0800-93626

Bosnia and 
Herzegovina

Roche Diagnostics 
Promotional Office Adriatic Region

Roche Diagnostics, P.O. Adriatic Region 
C/O Farmavita d.o.o. 
Despićeva 1 
71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 
Tel.: + 387 33 712 690, Fax: + 387 33 712 692 

Brazil Roche Diagnóstica Brasil Ltda. Roche Diagnóstica Brasil Ltda. 
Av. Engenheiro Billings, 1729 
05321-010 São Paulo/SP 
Central de Relacionamento Accu-Chek Responde: 
0800 77 20 126 ou através do site www.accu-chek.com.br 

Bulgaria Marvena МАРВЕНА ООД 
1799 София
ж.к. „Младост 2”
ул: „Св.Киприан” 44
Тел. 9 44 18 55 

Canada Roche Diagnostics Roche Diagnostics, 
201 Boul. Armand-Frappier, H7V 4A2, 
Laval, Québec, Canada, 
Tel. 1-800-363-7949 (Accu-Chek Soins aux Patients)

China Roche Diagnostics (Shanghai) Limited Greater China (China, Hong Kong) Headquarter 
Roche Diagnostics (Shanghai) Ltd 
12F, Huaihai Plaza No. 1045 Central Huaihai Road 
Shanghai 200031
PRC
Hotline: 800-810-0733 
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Croatia Roche Diagnostics 
Promotional Office Adriatic Region

Roche Diagnostics, P.O. Adriatic Region 
C/O Adriamed d.o.o., Zagreb 
Zagrebačka 53 
10 000 Zagreb, Croatia 
Tel.: + 385 1 30 40 260, Fax: + 385 1 30 40 270 

Czech Republic Roche s.r.o., Diagnostics Division Roche s.r.o., Diagnostics Division Diabetes Care, 
Dukelských hrdinů 12 
170 00 Praha 7
Tel.: +420 220 382 500, Fax: +420 220 382 501

Denmark Roche Diagnostics A/S Roche Diagnostics A/S 
Industriholmen 59, DK-2650 Hvidovre
Tlf. 36 39 99 54

Finland Roche Oy Diagnostics Roche Diagnostics Oy
PL 160 
02181 Espoo, Suomi
Puh. 010 554 511

France Roche Diagnostics Roche Diagnostics, 
2, Avenue du Vercors, B.P. 59
F-38242 Meylan Cedex 
Tél.: 04.76.76.30.00 
Numéro vert : 0 800 27 26 93

Germany Roche Diagnostics GmbH Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim, Germany
Accu-Chek Kunden Service Center: Tel. 0180/2 00 08 13

Greece Roche (Hellas) S.A.
Diagnostics Division

Roche Diagnostics (Hellas) A.E.Diabetes Care
Αλ. Παναγούλη 91, 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής, Ελλάδα
Τηλ. 210 2703700
Γραμμή Εξυπηρέτησης Διαβήτη 800 11 71000

Hungary Roche Magyarország Kft. Roche Magyarország Kft., 
H-2040 Budaörs, Edison u. 1; 
Tel.: 06-23-446-871 
Ingyenesen hívható szám: 06-80-200-694 

Israel Dyn Diagnostics Ltd. Dyn Diagnostics Ltd. 
7 Ha’Eshel St. 
Caesarea Industrial Park 
Tel. 972-4-6277090

Land Firma Adresse
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Italy Roche Diagnostics SpA Roche Diagnostics SpA
Viale G. B. Stucchi 110, I-20052 Monza (MI)
Numero Verde: 800-822189 

Japan Roche Diagnostics K.K. Roche Diagnostics K.K.
DC Product Department
5F Nippon Roche Building
6-1, Shiba 2-chome, Minato-ku,
Tokyo 105-0041, Japan
Tel. +81-3-5443-7044
Fax. +81-3-5445-1297

Netherlands Roche Diagnostics Nederland BV Roche Diagnostics Nederland BV
Transistorstraat 41, NL-1322 CK Almere
Tel. 0800-0220585

New Territories, 
Hong Kong

Roche Diagnostics (Hong Kong) Ltd. Roche Diagnostics (Hong Kong) Ltd. 
Rm 1316-1325 Metroplaza Tower I 
223 Hing Fong Road 
Kwai Chung
Diabetes Hotline: 852 2485 7512

New Zealand Roche Diagnostics N.Z. Ltd Roche Diagnostics N.Z. Ltd
15 Rakino Way, Box 62-089
Mt. Wellington, Auckland
New Zealand
Tel. 0800-802-299

Norge Roche Diagnostics Norge AS Roche Diagnostics Norge AS
Brynsengfaret 6B
Pb 6610 Etterstad
0607 Oslo, Norge
Telefon kundeservice + 47- 815 00 510

Poland Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B 
01-531 Warszawa 
Bezpłatna infolinia 0-800 401 061

Land Firma Adresse
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Portugal Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda. Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda. 
Estrada Nacional 249-1 
2720-413 Amadora 
Linha de Assistência a Clientes 800 200 265

Romania Top Diagnostics SRL SC TOP DIAGNOSTICS SRL
Str. Orlando Nr. 6, Sector 1, Bucuresti
Helpline 0800 080 228 (apel gratuit)

Russia Roche Moscow Ltd. ЗАО «Рош-Москва», отделение «Диагностика», 
125445 Москва, Россия, 
Коммерческая Башня «Меридиан», ул. Смольная 24Д,
12 этаж 
Информационный центр: 8-800-200-88-99 (звонок 
бесплатный для всех регионов России), (495) 258 27 89 

Singapore Roche Diagnostics Asia Pacific Pte. Ltd. 298, Tiong Bahru Road
# 16-01/06 Central Plaza
Singapore 168730

Slovakia Roche Diagnostics Division Roche Slovensko, s.r.o.
Diagnostics Division
Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1
Infolinka ACCU-CHEK 0800 120 200

Slovenia Roche farmacevtska družba d.o.o. Roche farmacevtska družba d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana, Slovenija

Center za pomoč uporabnikom in servis:
Roche farmacevtska družba d.o.o.
Divizija za diagnostiko
Dunajska cesta 238e
1001 Ljubljana, Slovenija
Brezplačni telefon: 080 12 32 

Land Firma Adresse
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South Africa Roche Products (Pty) Ltd. South Africa
Diagnostics Division

Roche Products (Pty) Ltd. South Africa
Diagnostics Division
9, Will Scarlet Road / Ferndale
P.O. Box 1927 
Randburg 2125 
South Africa
Accu-Chek Care Line 080-DIABETES: dial 080-34-22-38-37

Spain Roche Diagnostics S.L. Roche Diagnostics S.L.
Av. de la Generalitat, s/n
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Atención al cliente Accu-Chek: 900 210 341 

Sweden Roche Diagnostics Scandinavia AB Roche Diagnostics Scandinavia AB
Box 147 
16126 Bromma
Accu-Chek Kundsupport 020-41 00 42

Switzerland Roche Diagnostics (Schweiz) AG Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7, CH-6343 Rotkreuz
Hotline Diabetes Service 0800 803 303

Turkey Roche Diagnostics Sistemleri Ticaret A.Ş. Roche Diagnostics Sistemleri Ticaret A.Ş.
Gazeteciler Sitesi - Matbuat Sokak No. 3 
34394 Esentepe - Istanbul 
Türkiye 
Ücretsiz Destek Hattı: 0-800-211 36 36 

United Kingdom Roche Diagnostics Ltd Roche Diagnostics Limited
Charles Avenue, Burgess Hill
West Sussex, RH15 9RY, United Kingdom
Freephone UK: 0800 701 000
Freephone ROI: 1 800 709600 

USA Roche Diagnostics Roche Diagnostics
9115 Hague Road, Indianapolis, IN 46256
USA 
Accu Chek Customer Carecenter: 1-800-858-8072 

Land Firma Adresse
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK GO, ACCU-CHEK INTEGRA, 
ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SMART PIX, 
ADVANTAGE, CAMIT, DISETRONIC, D-TRONPLUS, VOICEMATE 
og LIVE LIFE. THE WAY YOU WANT er varemerker for Roche.

Roche Diagnostics GmbH
D-68298 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com
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