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Afgebeeld is de MiniMed™ 670G-pomp

Draadloze
bloedglucosemeter
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MiniMed™ 670G-pomp

Gebruikt uitsluitend
CONTOUR®NEXTbloedglucoseteststrips

®
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OPMERKING: Controleer de meeteenheden van uw meter.
Voor volledige instructies kunt u de handleiding van uw
meter raadplegen.

Instructies voor het instellen van een draadloze verbinding

De CONTOUR®NEXT LINK 2.4-meter aansluiten
op de MiniMed™ 670G-insulinepomp
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De meter opladen

1

Verwijder de USB-dop om de
USB-connector te zien.

De CONTOUR®NEXT LINK 2.4-meter heeft een
permanente oplaadbare batterij.
Laad uw meter op met de stopcontactlader of door
de USB-connector op een computer aan te sluiten.
Zorg ervoor dat de computer aan staat.
Uw meter zal kort “Niet testen-Batterij laadt op”
tonen en het lampje van de teststrippoort zal
flikkeren. U kunt geen bloedglucosetest uitvoeren
terwijl de batterij wordt opgeladen.
Wanneer het opladen klaar is zal het lampje van
de teststrippoort uitgaan. Ontkoppel uw
CONTOUR®NEXT LINK 2.4-meter om te testen.

Gebruik de
om
pijlknoppen
naar Doorgaan te
scrollen.
Druk op de
knop Kies .
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3
4

Het zoeken kan tot
2 minuten duren.

6

Druk op OK.
Leg de meter neer en
pak uw pomp op.
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AANSLUITEN OP POMP

Verbinding maken
met een MiniMed
Pomp?
AANSLUITEN OP POMP

Kies
"Apparaatverbinding"
op de Pomp.

Druk op de knop Kies .
Scrol met de pijlknop Omlaag
naar Opties.
Druk op de knop Kies .

Als het scherm van de pomp uit gaat,
drukt u op een van de knoppen om
het weer in te schakelen.
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9
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Druk op de pijlknop Omlaag
om naar Extra’s te scrollen.
Druk op de knop Kies .
Gebruik in het menu Extra’s
de pijl omlaag
om naar
Apparaatopties te scrollen.
Druk op de knop Kies .

Zie handleiding over het
verbinden van nieuw apparaat.
Selecteer vervolgens Zoeken
hieronder.

AANSLUITEN OP POMP

Kies "Zoeken" op uw
Pomp en meter.

Zoek
Annuleer

AANSLUITEN OP POMP

Zoeken...

Controleer of het Apparaat
SN (serienummer) op de
pomp overeenkomt met het
serienummer op de meter.
Als ze met elkaar
overeenkomen scrolt u naar
Bevestigen op de pomp.
Druk op de knop Kies .

/
OK
Terug

Bevestig serienr
Nieuw apparaat
Serienr: BGJ133333F

Annuleren

Bevestig Serienr. van de
meter op de Pomp:
BGJ133333F

Als de pomp verbinding maakt met de meter,
verandert het serienummer op het scherm van de
meter in een ander serienummer. Dit nummer is het
serienummer van de pomp.
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BG invoeren
Tijdel. streefw.
Audio-opties
Status
Toediening stoppen
Opties

Keer de pomp om.
Controleer of het serienummer
op de achterkant van de
pomp overeenkomt met het
pompserienummer dat nu wordt
weergegeven op het scherm van
de meter.
POMP IS AANGESLOTEN
/
Druk op Volgende. MiniMed Pomp is
Volgende
aangesloten:
AA1234567B

Wissen
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Selecteer Altijd en druk op
OK op het volgende scherm.
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Selecteer de Datum Notatie.
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Druk op OK.
Opmerking: Als de tijd en
datum niet juist zijn, moet u
deze op de pomp wijzigen.
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Druk op Accepteren om
AUTOLOG
/
AutoLog Uit.
AutoLog Uit te selecteren.
Accepteren
Met AutoLog kunt u een
Aan
testresultaat markeren
als Nuchter, Voor Eten of Na Eten. Raadpleeg uw
handleiding om meer te weten te komen.

ZENDOPTIES

Resultaten
automatisch
zenden naar Pomp?
DATUM NOTATIE
KIES

Apparaatopties

Plaats de meter en de pomp
naast elkaar.
Selecteer Automatisch
verbinden op uw pomp.

Apparaatopties
Apparaatbeheer
Apparaatverbinding

Apparaatverbinding
Handmatig verbinden
Automatisch verbinden

Bevestigen

AANSLUITEN OP POMP

/
OK
Overslaan

Extra's
Blokkering
Zelftest
Instellingenbeheer
Sensordemo

Scrol in het menu Apparaatopties
naar Apparaatverbinding.
Druk op de knop Kies .

Selecteer Automatisch
verbinden op uw meter.

Nieuw apparaat

Annuleer

Aansluiten op de pomp
Verbinding maken met een
MiniMed Pomp? Druk op OK.

Automatisch
verbinden

apparaten in de buurt in
zoekmodus staan.

Zoeken

LANGUAGE
Scrol naar beneden om
uw taal te selecteren.
English
OK
Deutsch
Druk op OK.
Español
Druk op OK als de juiste taal wordt getoond.
Druk op NEE als de verkeerde taal wordt weergegeven.

5

Controleer eerst of er geen
andere Medtronicapparaten in de buurt in

Plaats de meter en de pomp
naast elkaar.
Selecteer Zoeken op de pomp.

Selecteer Zoek op de
meter.

Om met het
instellen te
beginnen, houdt u
de Menuknop op
de bovenkant een
paar seconden
ingedrukt tot
de meter wordt
ingeschakeld.

Automatisch
verbinden

Annuleren Doorgaan

Koppel de meter los van de
oplaadbron alvorens te beginnen
met de instelling

2

Lees het scherm van de pomp en gebruik de pijl omlaag
om naar de volgende
pagina te scrollen.

Altijd
Vraag me
Nooit

/
Maand/Dag/Jaar
Dag.Maand.Jaar

DATUM/TIJD

Datum/tijd ingesteld door
de Pomp.
10:30 | 13.10.11

/
OK

AANSLUITEN OP POMP

/
Handm. Verbind
Auto. Verbind

Sla de bladzijde om, om de instellingen te voltooien.

➡
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Accepteren of Wijzig Signalen HOGE EN LAGE GRENS
/
Hoge en Lage Grens.
Hoog: 250 mg/dL Accepteren
Laag: 70 mg/dL
De meter waarschuwt u
Wijzig
met een geluid wanneer uw
bloedglucoseniveau hoger
of lager dan de ingestelde
niveaus is.
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Accepteren of Wijzig uw
doelwaardenbereik.
Het doelwaardenbereik
is uw doel voor uw
bloedglucosetestresultaten.

DOEL

70 - 180

/
Accepteren
Wijzig

OPMERKING: De alarmsignalen kunnen alleen buiten
uw gekozen doelwaardenbereik(en) worden ingesteld.
De doelwaarden kunnen alleen binnen uw gekozen
waarschuwingsniveau(s) worden ingesteld. Voor
aanvullende informatie kunt u contact opnemen met
de Klantenservice. Zie hieronder de contactgegevens
van de Klantenservice.

21

Uw systeem is nu
ingesteld en klaar om een
bloedglucosetest uit te
voeren.

Instellingen is klaar.
Voer strip in om test uit
te voeren.

Zie uw CONTOUR®NEXT LINK 2.4-handleiding de
bijsluiter van het prikapparaat en de handleiding van de
MiniMed insulinepomp voor volledige instructies.
De Klantenservice van Ascensia Diabetes Care
is bereikbaar van 08u00 tot 20u00 op het
nr 0800 97 212 (België)
Bestemd voor in-vitro diagnostisch gebruik

Gedistribueerd door:
Ascensia Diabetes Care NV-SA
Pegasuslaan 5
BE-1831 Diegem (Machelen)
Tel. 0800 97 212 (BE)
Tel. 800 27 254 (LUX)
info@ascensiadiabetescare.be
www.ascensiadiabetescare.be
www.diabetes.ascensia.com
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