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Mikro Pompa Insulinowa
Patch Insulin Pump System

1  Przygotowanie komponentów mikro pompy
Ta sekcja opisuje sposób przygotowania elementów mikro pompy: baterii, zbiorników i zestawów infuzyjnych. Zbiorniki i zestawy infuzy-
jne należy wymieniać co trzy dni.

1A Przygotowanie baterii.

Naładować baterię mikro pompy. Naładować baterię PS

1B Przygotowanie nowego zbiornika

Wyjąć zbiornik z opakowania. Oczyścić fiolkę 
z insuliną i zamocować ją w złączu do napełniania.

Pobrać insulinę do zbiornika. Usunąć pęcherzyki powietrza. Powtarzać 
punkty 1-3 do całkowitego napełnienia.

Wyjąć fiolkę z insuliną. Usunąć złącze do napełniania. Usunąć tłoczek.

1C Przygotowanie zestawu infuzyjnego

Umyć ręce. Wybrać odpowiednie miejsce ciała 
i przykleić uchwyt mocujący.

Otworzyć opakowanie kaniuli i 
zamocować kaniulę w aplikatorze.

Zdjąć nasadkę ochronną.

Umieścić aplikator kaniuli w 
uchwycie mocującym.

Nacisnąć jednocześnie przyciski w
 celu wkłucia.

Odłączyć aplikator z uchwytu 
mocującego.

Wysunąć i wyrzucić igłę.

Przód Tył



Jeżeli pilot sterujący został uruchomiony po raz pierwszy użytkownik powinien zostać poproszony o wprowadzenie ustawień i
 podłączenie/parowanie nowej mikro pompy infuzyjnej.
Instalacje należy rozpocząć od przygotowania w pełni naładowanych baterii, napełnionego zbiornika i nowego zestawu 
infuzyjnego (patrz punkt 1).

Włączyć pilot sterujący (PS). Jeżeli użytkownik uruchamia
PS po raz pierwszy, powinien pojawić się Kreator ustawień.

Kreator ustawień przeprowadzi użytkownika przez
 następujące ustawienia mikro pompy:

•   ustawienia czasu i daty,
•   podstawowe ustawienia,
•   podstawowe ustawienia 
    bolusa,
•   zaawansowane ustawienia
     bolusa,
•   ustawienia alarmu.

Ustawienia należy 
wprowadzać pod
nadzorem lekarza.

Następnie PS poprosi o potwierdzenie podłączenia nowej 
mikro pompy. W tym celu należy nacisnąć OK.

Po wyświetleniu pytania, należy użyć PS do 
wypełniania zbiornika do momentu 
pojawienia się kropli insuliny.

Podłączyć mikro pompę do uchwytu
mocującego zestawu infuzyjnego.

Wypełnić kaniulę.

końcówka igły

3  Zmiana akcesoriów jednorazowych
Rozpocząć od przygotowania w pełni naładowanych baterii, napełnionego zbiornika i nowego zestawu infuzyjnego (patrz rozdział 1).

Usunąć stary uchwyt mocujący 
zestawu infuzyjnego i mikro 
pompę z ciała.

Za pomocą PS należy rozpocząć 
Zmianę zbiornika/baterii.

Wyjąć mikro pompę z uchwytu
mocującego zestawu infuzyjnego.

Złożyć w pełni naładowaną
baterię i świeżo przygotowane 
akcesoria jednorazowego użytku.

Po wyświetleniu pytania, należy użyć PS do 
wypełniania zbiornika do momentu 
pojawienia się kropli insuliny.

końcówka igły

Podłączyć mikro pompę do uchwytu
 mocującego zestawu infuzyjnego.

Wypełnić kaniulę.

Przygotować w pełni naładowaną 
baterię i świeżo przygotowane 
akcesoria jednorazowego użytku.

Wprowadzić numer seryjny mikro
 pompy, aby ją podłączyć.

Numer seryjny


