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Част 1. Въведение 

Предупреждение! Това медицинско изделие се продава само по лекарско предписание. 
DANA Diabecare ® R система никога не трябва да се използва от пациент, който не е 
получил обучение от сертифициран ендокринолог и / или инструктор за инсулинови 
помпи. 
 
За да получите безопасна и оптимална полза от системата, моля, прочетете цялото 
съдържание в ръководството, преди да използвате системата. 
 
Инсулинова помпа DANA Diabecare ® R ще бъде наричана накратко  "инсулинова помпа" в  
това ръководството. 
 
DANA Diabecare ® R дистанционно управление, интегрирано със система за измерване на 
кръвната захар ще бъде наричано накратко  "дистанционно управление", когато се 
използва, като контролер за инсулинова помпа и ще бъде наричано накратко „глюкомер“, 
когато се използва за измерване на кръвната захар. 
Това ръководство е одобрено от производителя SOOIL Development Co., Ltd. 
 

Индикации за употреба 
Инсулиновата помпа DANA Diabecare® R е предназначена за непрекъсната инфузия на 
инсулин, с цел овладяване на захарния диабет. Устройството не е предназначено за 
доставяне на кръв и кръвни продукти. 
DANA Diabecare® R устройство за измерване на кръвната захар, интегрирано в 
дистанционното управление е предназначен за количествено определяне на кръвната захар 
на цяла кръв от върха на пръста или предмишницата.  DANA Diabecare® R глюкомерът е 
предназначен за използване при домашни условия, като помощно средство за следене на 
ефикасността на контрола върху диабета. Глюкомерът е предназначен за диагностика извън 
тялото (in-vitro) и не е предназначен за диагностициране, скрининг на захарен диабет или за 
употреба при новородени. 
При съвместна употреба DANA Diabecare® R дистанционно управление се използва и като 
контролер на инсулиновата помпа DANA Diabecare® R. То автоматично изпраща стойностите 
на кръвната захар на DANA Diabecare® R инсулинова помпа, използвайки безжична 
технология (Bluetooth връзка). Стойностите на кръвната захар получени от DANA Diabecare® R 
инсулинова помпа се запаметяват автоматично и от инсулиновата помпа, и от 
дистанционното управление.  
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Мерки за безопасност  
 
Касаещи инсулиновата помпа 

1. Пациентите не трябва да отварят помпата.  
2. DANA Diabecare® R инсулинова помпа е предназначена за ползване само със съответните 

инфузионни сетове, резервоар, батерии. Не използвайте инсулиновата помпа с други 
инфузионни сетове или аксесоари.  

3. Ако имате проблеми, с който и да е от компонентите на DANA Diabecare® R системата, 
спрете незабавно помпата и се обърнете към Вашия личен ендокринолог или търговския 
представител. 

4. Натискайте бутоните на помпата с върха на пръстите. Не натискайте бутоните на помпата с 
нокти или други остри предмети. 

5. Избягвайте следните условия за съхранение и транспортиране на DANA Diabecare® R 
a) Температури под -0.50 C или над 400 C  
б) Атмосферно налягане под 500mmHg или над 1060mmHg. 
в) Влажност над 95%. 
г) Излагане на прекомерно прашна или солена външна среда. 
д)Излагане на експлозивни газове. 
е) Излагане на директна слънчева светлина. 
ж) Среда, където се генерира силно магнитно поле. 

6. Помпите НЕ трябва да се използват в присъствието на силни електромагнитни полета, 
най-вече такива, генерирани от някои електромедицински уреди. Помпата трябва да се 
отстрани предварително, ако пациента се подлага на CT Scan, ЯМР или рентген. 

7. Помпата се доставя с предварително зададени от завода аларми за максимална дневна 
доза, базална и болусна дози. Тези настройки могат да бъдат променени от здравен 
специалист. 

Аларма за проверка на 
кръвната захар 

120 min 

Максимална дневна доза 160 u 

Максимален болус 40 u 

Максимално базално ниво 3.3 u/h 

8. Отстранете батерията в случай на дълго съхранение. 
9. Резервоарът и инфузионният комплект са предназначени за еднократна употреба. НЕ 

използвайте отново резервоара или инфузионния комплект. 
10. Сменяйте резервоара и комплекта за инфузия редовно, както ви е обозначено от вашия 

здравен специалист. Не използвайте нито едно от двете за повече от 72 часа. 
Проверявайте редовно срока на годност на вашите консумативи. Не използвайте 
консумативи с изтекъл срок на годност. 
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Мерки за безопасност касаещи  дистанционното управление 
1. Дистанционното управление е класифицирано като „ин-витро диагностично 

изделие“ тъй като се използва за измерване на кръвна захар. 

2. DANA Diabecare ® R дистанционно управление не трябва да се използва за 

диагностика на диабет или за измерване на кръвна захар при новородени. 

3. DANA Diabecare ® R дистанционно управление трябва да се използва само с тест ленти 

за измерване на кръвна захар DANA и DANA контролни разтвори. Да не се използва с 

други тест ленти и контролни разтвори. 

4. Не използвайте огънати или дефектни тест ленти.  

5. Кръвната проба не трябва да се поставя преди да се появи символа  “OBTAIN 

BLOOD“ на екрана на дистанционното. 

6. Кръвната проба трябва да бъде достатъчно голяма за точно отчитане (минимум 0.5㎕). 

7. Използваните тест ленти не могат да се използват повторно. Изхвърли след употреба. 

8. Измерването на кръвна захар трябва да се извършва при температури (10°C-40°C). В 

случай на внезапна температурна промяна, изчакайте 30 минути за изравняване на 

температурата. 

9. Функцията за измерване на кръвната захар не е предназначена за употреба при 

новородени. 

10. Резултатите от измерването може да бъдат неточни в случай че вискозитета на 

кръвната проба е прекалено висок или размерът на пробата е твърде малък. 

Например, при ДКА, дехидратация или остро заболяване, може да се наблюдава 

висок вискозитет на кръвта. 

11. Когато DANA Diabecare ® R дистанционно управление открие недостатъчна кръвна 

проба или с висок вискозитет, ще бъде показано, като "Грешка 4" на екрана. 

12. Уверете се, че съхранявате тест лентите в оригиналната им опаковка. Винаги 

затваряйте капака на флакона, за съхранение на тест ленти. 

 

  



 

7  

 

 

Обяснение на универсални символи 
 

Върху опаковката и на табелката на DANA Diabecare ® R може да срещнете следните 

символите, показани тук с техните значения: 

  
 Консултирайте се с инструкциите за употреба. 

 

Внимание! Моля, вижте инструкциите свързани с безопасността 

в ръководството, придружаващ този инструмент. 

 
Дата на производство 

 
Производител 

 
Партиден номер (номер на партидата) 

 
Срок на годност (Използвайте по дата) 

 
CE маркировка 

 
За еднократна употреба 

 
Сериен номер 

 
Изолирана връзка с пациента (IEC60601-1 тип BF) 

 
За ин-витро диагностична употреба 

 
Упълномощен представител за ЕС 

 
Стерилизиран с етиленов оксид 

 
Адхезивен пластир (лепенка) 

 
Дължина на системата (43inch, 27inch/ 1100mm, 700mm) 

IPX8 IPX8 Отговаря на IEC60601-1 под-клауза 44.6 и IEC60529 стандарт. 
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Обяснение на предупредителните символи 
Предупреждение! Предупреждението показва наличие на опасност, която може да 

причини тежка нежелана реакция, смърт или значителна щета на продукта, ако 
алармата бъде пренебрегната. 

Внимание! Показва наличието на опасност, която може да причини леки нежелани 
реакции и щети, ако бъде пренебрегнато. 

Забележка Съветва пациента за инсталации, начин на управление и поддръжка на 
апарата, което е важно, но не е свързано, с каквато и да е било опасност. 
 

 

Съдържание DANA Diabecare® R система 

 

  
 
Забележка  
 

- В скобите са показани броя на аксесоарите, които могат да бъдат 
закупени допълнително  

- Допълнително аксесоари могат да се закупят от търговския представител. 
- DANA контролен разтвор (ниво А и ниво В) може да бъде закупен 

допълнително 
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Част 2. Основи 

Инсулинова помпа DANA Diabecare ® R използва еднократни резервоари и инфузионни 
комплекти за въвеждане на инсулин. Дистанционното управление може да се използва с 
инсулинова помпа за въвеждане на нормални болуси и временно спиране / възобновяване 
на инсулиновата помпа от дистанция. Използва се Bluetooth технология за предаване на 
данни от дистанционното управление към инсулинова помпа. Освен това, измерването на 
кръвната захар може да се извършва с дистанционно управление и след предаване на 
стойностите на кръвната захар, инсулиновата помпа и да се изчисли колко инсулин е 
необходимо да бъде доставен. 
 

DANA Diabecare® R инсулинова помпа и дистанционно управление 

 

① Отделение за резервоара: Резервоара и свързващия  
винт се поставят в това отделение. Завъртете капачката по 
часовниковата стрелка за да отворите. 
② Отделение за батерията: Батерията се поставя на това 
място. Завъртете капачката срещу часовниковата стрелка, 
за да отворите. 
③ Прозорец за нивото на инсулина: Нивото на оставащия 
инсулин може да бъде проверено тук. 
④ Контролен панел: Съдържа 4 бутона, чрез които става 
промяна на настройките, избиране на менюта и промяна 
на функциите. 
⑤ LCD- екран: Изписва системните настройки и 
системните съобщения, и служи като връзка на 
потребителя със софтуера на помпата. Осветява се 
автоматично, когато някой от бутоните бъде натиснат. 
⑥ Отвор за измерване на кръвната захар: Тестовите ленти 
се инсталират тук, за мониториране на нивото на кръвната 
захар. 
⑦ Отделение за батерията: Натиснете капачето по посока 
на стрелката за да отворите. 

 
бутони 

①  Натиснете, за да увеличите инсулиновите дози, 
часа и датата. 

②  Натиснете, за да намалите инсулиновите дози, часа 
и датата. 

③ Натиснете, за да изберете следващото меню на 
екрана. 

④ Натиснете, за да изберете функция, която е 
маркирана на LCD екрана. 
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Поставяне на батерията 

 

 

Поставяне на батерия на помпата 

①  Отворете отделението на батерията, като 
поставите специалния ключ на капачката на 
батерията и завъртете срещу часовниковата 
стрелка. 
② Поставете батерията с положителния полюс 
надолу към помпата. 
③ Затворете капачката на батерията, като 
завъртите ключа по часовниковата стрелка до 
изравняване с корпуса на помпата. 
 
Поставяне на батерията в дистанционното 
управление. 
① Плъзнете капачката на гърба на 
дистанционното управление по посока указана 
от стрелката. 
② След като отстраните капачка, поставете  
батерията в посока на знака +. Уверете се, че 

знаците на батерията и на дистанционното 

управление съвпадат.. 

Предупреждение! Сменяйте батерията в суха среда, за да предотвратите навлизане 
на вода във вътрешността на помпата. 
Внимание! Използването на батерии различни от 3,6 V батерии, произведени 

специално за Sooil Development води до анулиране на гаранцията. 

Внимание! Ако уплътнителният пръстен (вж. фигура 1) на капачката на батерията 
изглежда износен, протрит или скъсан, моля свържете се с вашия търговски 
представител. 
Внимание! Не се опитвайте да смените батерията, докато тече болус. 
 
Изхвърляйте батериите съобразно законодателството за опазване на околната 
среда. 

 
Забележка Капачката на батерията е поставена и затегната правилно, когато бъде 
наравно с корпуса. 

 

Почистване на инсулиновата помпа и дистанционното 
управление. 
1. Външната страна на помпата, дистанционното управление и DANA сетерът, трябва да се 
почистват ежемесечно. 
2. Когато почиствате помпата, използвайте тъкан напоена с вода или детергент с неутрално 
pH и после избършете със суха кърпа. 
3. Не използвайте разредители, алкохол, бензин или други подобни органични разтворители. 
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Екран на помпата 

 
Initial Display 

 
Показва остатъчния заряд на батерията 100%, 
75%, 50%, 25%. 

 
Статус на връзка с дистанционното управление 
(Bluetooth). 

 Заключване на бутоните 

 
Показва останалия инсулин в резеорвара на 
помпата.  

01/01 10:04 PM Показва времето и часа. 

 
Показва статуса на базалната ниво (вкл. 
Временно базално ниво). 

 

Статус на удължения болус (или двоен болус 
статус). 

Внимание! По-точна е информацията за батерията, непосредствено след въвеждане на 
болус. 
Забележка LCD екрана на помпата ще изгасне след една минута, за да пести батерия. 
Натискането на който и да е бутон, активира осветлението на екрана за 10 секунди. 
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Инфузионни сетове 
 

   

  

 

     

 
 
 
 

 
Superline -

Easy Release 
Soft-Release-

ST 
Soft-Release-0 Easy Release II SuperLine ST 

Дебелина на 
иглата 

27G 26G 24G 27G 27G 

Вид на 
иглата 

Неръждаема 
стомана 

тефлон тефлон 
Неръждаема 

стомана 

Неръждаема 

стомана 

Ъгъл на 
апликация 

90° 0-30° 90° 90° 90° 

Възможност 
за 

разскачване 
(при къпане) 

да да да да да 
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Част 3. Основни настройки 

Всички настройки, опции на менюто и функции са едни и същи за DANA R инсулинова 

помпа и дистанционно управление. Единствената разлика е, че дистанционното 
управление има функция за измерване на кръвна захар. 

Настройка на болуса 
Настройка на предварително зададен болус 

 

1) В основното меню натиснете , докато маркирате иконата 

за настройки, след това натиснете .  

 

2) В МЕНЮ НАСТРОЙКИ ще се появи ново меню. Използвайте 

, за да маркирате BOLUS SETTING иконата и натиснете . 

 

3) Когато се появи BOLUS SETTING на екран, изберете правилната 

доза инсулин използвайки  или . След като изберете 

правилния болус натиснете , за да запазите болуса 
(количеството инсулин).  

 

4) Използвайте  , за да маркирате ‘YES’ и натиснете , 
след което ще се върнете в ОСНОВНОТО МЕНЮ. 

Внимание! Консултирайте се с вашия ендокринолог при определяне на 
количеството инсулин необходимо преди хранене. 
Забележка Може да потвърдите количеството на болусната доза и от меню 
настройки. 
Забележка Настроеното количество е количеството инсулин, което ще използвате 
при следващия болус. 

 

 
 

 
 

 

В случай че използвате функцията за предварително 
зададени болуси, имайте предвид следните часови 
интервали. 
• Закуска = 1:00 - 9:59 (1:00 am - 9:59 am) 
• Обяд = 10:00 - 14:59 (10:00 am - 2:59 pm) 
• Вечеря = 15:00 - 00:59 (3:00 pm - 12:59 am) 
Забележка В случай че използвате функцията за 
предварително зададен болус, отделно се задава 
фиксиран болус за закуска, обяд и вечеря. 
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Настройка на базално ниво 
Базалното ниво трябва да бъде програмирано преди да поставите помпата. Базалният 
инсулин е необходим за поддържане на нормални стойности на кръвната захар в 
интервалите, през които не приемате храна. Базалният режим на помпата може да бъде 
настроен според индивидуалните нужди.  

 

1) В основното меню натиснете , докато маркирате иконата 

за настройки (SETTING). След това натиснете .  

 

2) Ще се появи екран за МЕНЮ НАСТРОЙКИ. Използвайте , за 
да маркирате иконата за базални настройки (BASAL SETTING) и 

натиснете . 

     

 

3) Използвайте , за да се придвижвате между 24 интервали.  
Съответният часови интервал може да се появи в горния десен 

ъгъл на екрана. Използвайте бутоните  или , за да 
промените базалното ниво в означения часови интервал. 

След като настроите базалните нива, натиснете , за да 
запазите настройките в паметта на помпата. 
① Базален профил – показва базалните настройки на помпата 
от 0 до 24 часа. 
② Номер на избрания базален профил. 
③ Тотален базален инсулин за 24 часов интервал. 
④Часовият интервал на съответния избран интервал от 
базалния профил. 
⑤ Базалното ниво за съответния часови интервал 

 

4) Използвайте , за да маркирате ‘YES’ и натиснете , след 
което ще се върнете в основното меню на помпата. 

 
Забележка Базалното ниво може да се задава в единици доставян инсулин на час. 

 

Забележка Базалните настройки се показват на екрана като единици на час (u/h).   
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Групова настройка на няколко часови интервала едновременно 
 

В случай че желаете да настроите няколко часови интервала едновременно: 

① Натиснете и задръжте  за няколко секунди. 

② Изберете необходимия брой часове интервали натискайки последователно . 

③ Натиснете и задръжте  за няколко секунди, за да отмените маркирането. 

④ Натиснете , за да запазите промените. 

 

Настройка на час и дата 
Настройката на точен час и дата е необходима за правилно доставяне на инсулин от помпата, 
както и да следите историята на доставения инсулин и други функции на помпата. 

 

1) В екрана на основното меню  докато маркирате иконата 

за настройки (SETTING) и след това натиснете . 

 

2) В екрана на МЕНЮ НАСТРОЙКИ използвайте , за да 

маркирате настройки на часа (CLOCK SETTING) и натиснете . 

 

3) С помощта на бутона  се предвижвайте за настройка на 

година, месец, дата, часове и минути. С бутоните  или  
може да зададете необходимите настройки. 

 

4) След извършване на настройките натиснете , за да 
запазите настройките и да се върнете в основното меню. 

Внимание! Внимавайте за правилна настройка на a.m. и p.m. при 12 часов формат. 

Забележка Помпата може да бъде програмирана в 12 или 24 часов формат. 
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Смяна на базалния профил 
Могат да бъдат програмирани и запазени 4 различни базални профила. 

 

1) В екрана на ОСНОВНОТО МЕНЮ натиснете , докато 
маркирате иконата за базален профил (BASAL PROFILE), след 

това натиснете . 

 

2) Изберете нужния профил с  и  натиснете .  

 

3) Натиснете , за да изберете ‘YES’ и натиснете  за 
запазване. 

Забележка Номера на сменения базален профил може да се провери в МЕНЮ БАЗАЛНИ 

НАСТРОЙКИ. 
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Потребителски настройки 
 

 

1) В екрана на основното меню натиснете , докато маркирате 

иконата за настройки (SETTING), след това натиснете .  

 

2) Ще се появи МЕНЮ НАСТРОЙКИ. Използвайте , за да  
маркирате иконата за потребителски опции (USER OPTION) и след 

това натиснете . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Ще се появи екрана за потребителски настройки (USER OPTION). 

Използвайте   или , за да промените настройките и , за 
да преминете към следващите настройки. 
 
1. TIME DISPLAY  
За да промените формата на показване на часа - 12 или 24часов 
формат. 
2. BUTTON SCROLL 
Включва или изключва функцията за превъртане на бутоните. 
3.BEEP 
Включвате или изключвате звука при натискане на бутоните  
4. ALARM 
Избирате метод за известяване 
-  SOUND / VIBRATION / BOTH ( Звук или Вибрация или двете) 
5. LCD ON(S) 
Настройва се времето за активност на LCD екрана в секунди (5-
240). 
6. BACKLIGHT ON(S) 
Настройва се осветлението на екрана в секунди (1-60). 
7. LANGUAGE 
Избирате език на менюто. 
8. EXTENDED BOLUS 
 Избирате дали да ползвате функцията удължен болус ON/OFF 
9. GLUCOSE UNIT : MG/MMOL 
Може да изберете единици за измерване на кръвна захар mmol/L 
или mg/dL. 
10.SHUTDOWN: 0-24 
Помпата ще се изключи автоматично, ако някой от бутоните не се 
натиска за указания период 1-24 часа. 
Ако не искате да използвате функцията за автоматично 
изключване (SHUTDOWN), убедете се че е настроена на нула (0). 
11-14. MISSED BOLUS(1-4) (пропуснат болус) 

В случай че сте пропуснали болус по време на периода, който сте 

задали, инсулинова помпа ще ви даде звуков сигнал заедно с 

алармено съобщение. 

(фигура 1) 

За да зададете период от време, изберете "ON" и след това 

натиснете бутона "ОК". Можете да зададете период от време от 

00:00 до 23:59 часа. 

Можете да запишете 4 вида периоди от време. 

Можете да активирате максимум 4 ПРОПУСНАТИ болус аларми (11 

MISSED BOLUS1 ~ BOLUS4). 
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(фигура 1) 

 

 
 
15. LOW RESERVOIR 
LOW РЕЗЕРВОАР функцията е за напомняне, че е необходимо да 
заредите инсулин. 
Инсулиновата помпа издава аларми, след като инсулина в 
резервоара достига до определени нива на оставащия инсулин, 
съответно 10, 20, 30, 40 и 50 единици. 
В случай че са останали 30, 40 и 50U, помпата алармира на всеки 1 
час. 
При оставащи 10 и 20 U, помпата алармира на всеки 30 минути.  
16. CALCULATION 
Включете тази опция, ако искате да използвате опцията за 
автоматично изчисление на болуса(Bolus Calculator), след 
измерване на кръвната захар. 
17. EXIT 
Това е единственият начин да запазите променените настройки и 
да се върнете към главното меню. 
Ако натиснете бутона "ОК", ще видите поп-екран с въпрос "Settings 
SAVE?", моля изберете "YES", за да запазите променените 
настройки. 
Ако изберете "NO" или екрана автоматично е изгаснал при влизане 
в икономичен режим по време на настройките, промените няма да 
се запишат и нищо няма да се промени. 

 

Използвайте , за да маркирате ‘YES’  и натиснете , което ще 
ви върне в основното меню. 
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CIR/CF настройка  
 

 

1) В екрана на главното меню натиснете , докато маркирате 

иконата за настройки (SETTING). След това натиснете .  

 

2) В  екрана на меню настройки , докато изберете иконата 

CIR/CF SETTING и натиснете . 

 

3) Ще се появи CIR/CF SET екран. 

Използвайте  или , за да промените. Използвайте , 
за да преминете към следващата настройка. 
 
CF: Корекционен фактор (1-450).  
CIR: Количество въглехидрати, които се усвояват с една единица 
инсулин (Carbohydrate to Insulin Ratio) (1-150) 

 

4) Натиснете , за да изберете ‘YES’  и след това натиснете 

 за запазване. 

Забележка  Сутрин  / 6:00 -10:59 
        Следобед / 11:00 -16:59 
        Вечер  / 17:00 - 21:59 
        Нощ    / 22:00 - 5:59 
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Част 4. Зареждане 

Подготовка 
 

1 Извадете ампула инсулин от хладилника и я оставете да се затопли до стайна температура 
за 15-30 минути. 
2) Спрете помпата и отстранете старият инфузионен набор. 
3) Отстранете стария резервоар. 
4) Поставете всички материали на чиста и суха повърхност. 
DANA Diabecare® R инсулинова помпа, бързо действащ инсулин, резервоар, инфузионен 
набор, DANA Easy SETTER, свързващ болт, тампон напоен със спирт. 
5) Измийте ръцете си!  

Внимание!  

Използването на студен инсулин може да доведе до въздушни мехурчета в резервоара и 
тръбите. Ако вашият инсулин се съхранява в хладилник, оставете го да достигне стайна 
температура, преди да напълните резервоара. При пълнене на резервоара се опитайте да 
отстраните въздушните мехурчета. 
 

Зареждане на резервоара с инсулин 

 

1) Отстранете капачката на буталцето на резервоара. 
В буталцето се намира малка бяла капачка, която ще Ви 
потрябва по-късно (виж снимката). Изтеглете буталото до 
линията отбелязана с номер 3 и раздвижете 3-4 пъти, за да 
смажете добре резервоара. 

 

2 Поставете пластмасовата част на свързващия винт в кухината 
на буталото. 

 

3) Избършете върха на инсулиновия флакон със спирт. 
Внимателно отстранете защитната капачка на иглата и изтеглете 
избрано от вас количество инсулин. 

 

4) Поставете отново капачката върху стерилната игла. 
Отстранете всякакви мехурчета от контейнера, като нежно 
почуквате отстрани на контейнера. По този начин мехурчетата 
се изкачват на върха на спринцовката. След това натиснете леко 
буталото, за да отстраните излишния въздух. 

 

5 Отстранете иглата от резервоара и поставете бялата капачка. 
Изхвърлете иглата на подходящо място! 
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Забележка За да изтеглите по-лесно инсулина, преди това инжектирайте въздух в 
инсулиновия флакон. След това изтеглете, колкото е необходимо.  
Забележка Общ обем: (дневните нужди x 3-4 дни) + допълнително 30U (единици)  
 
 

Подготовка на резервоара с DANA Easy Setter 
 

 

1) Поставете батерията в Easy SETTER както е посочено:  
a. Отворете капака на батерията.  
b. Поставете батерията с положителния полюс нагоре.  
c. Затворете капака на батерията. 

Забележка DANA Easy SETTER работи само с SOOIL 3.6V батерии. 

 

2) Поставете контейнера пълен с инсулин в SETTER. 
Забележка Хексагоналният край на свързващия болт трябва да 
се постави в съответния отвор на DANA Easy SETTER. 

 

3) Натиснете бутона на DANA Easy SETTER. 
Забележка Когато бутонът е натиснат Вие ще видите, че 
резервоара потъва навътре. Натискайте поне още 2~3 сек., 
докато контейнера напълно потъне в Easy SETTER.  
4) Отделете нагласеният контейнер от DANA Easy SETTER. 

 

Поставяне на резервоара в помпата 
 

 

Поставете контейнера със свързващия винт към помпата DANA 
Diabecare R, както е показано. Поставете резервоара с въртеливи 
движения, за да може винтът да се напасне в шлица. След това 
нежно завъртете капака на резервоара СРЕЩУ часовниковата 
стрелка и отстранете бялата капачка от края на контейнера. 

Внимание! Не прилагайте сила, за да поставите резервоара в помпата. Това може да 
повреди мотора и свързващия винт и да доведе до загуби на инсулин от резервоара. 
Забележка Ако поставянето на резервоара е несполучливо, опитайте с нов. 
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Свързване на инфузионния сет към инсулиновата помпа 

 

Дръжте помпата с контейнера надолу и отстранете бялата 
капачка. Завийте конектора на инфузионния набор по посока 
обратна на часовниковата стрелка. 

Внимание!  
- Ако помпата не се държи надолу с отвора, докато се отстранява капачката и се 

навива инфузионния набор, инсулин може да протече вътре в помпата. 
- Внимавайте дали не използвате инфузионен набор, който се завива по 

часовниковата стрелка. При такъв случай инфузионният набор няма да пасне 

на помпата. 

 
 

Обезвъздушаване на резервоара 
Винаги обезвъздушавайте, когато използвате нов инсулинов сет, с цел изгонване на 
въздуха от системата. Винаги проверявайте настройките на базалното ниво и 
болусите след смяна на резервоара. Уверете се, че няма въздух в системата.  

 

1) В екрана на основното меню натиснете , докато  

маркирате иконата Зареждане (REFILL) и натиснете . 

 

2) Ще видите менюто за пълнене. 

С помощта на  или  въведете количеството инсулин в 

резервоара (в мл), след това натиснете . 
Забележка Винаги задавайте точното и реално намиращо се в 
резервоара количество инсулин. 
Забележка 250U е предварително зададеното количество по 
подразбиране. 

 

3) Ще се появи менюто за обезвъздушаване (PRIME), след което 

натиснете . 
Забележка DANA Diabecare R инсулиновата помпа позволява 
не повече от 2 зареждания на всеки 12 часа (0:00 - 12:00, 12:00 - 
24:00). 

 

4) Натиснете  , за да маркирате ‘YES’ и след това натиснете 

 за начало. 

 

5) Екран за започване на обезвъздушаването ще се появи 
PRIMING . Ще видите как инсулина се движи към края на 
инфузионния сет. 
Забележка Ще чуете звуков сигнал за всяка единица инсулин, 
докато трае обезвъздушаването. 



 

23  

 

 

6) Когато видите капка инсулин на края на инфузионния набор, 

натиснете , за да спрете процеса на зареждане. 

Внимание! Дръжте иглата с върха надолу за да не попада инсулин върху лепенката. 
Забележка Препоръчително е помпата да се обезвъздушават поне 15 единици 
инсулин. 

 
Поставяне на инфузионния сет 

 

1) Изберете място за поставяне върху корема, на поне  
5 см от пъпа 
Почистете мястото със спирт и ИЗЧАКАЙТЕ ДА ИЗСЪХНЕ. 

 

2) Придържайте инфузионния набор за водача, както е 
показано. Внимателно отстранете предпазителя на иглата и 
защитното фолио на залепващата част на иглата. 

 

3) С помощта на палеца и показалеца на другата ръка захванете 
кожна гънка и убодете на това място, като леко вкарате иглата, 
както е показано. 
Забележка Издърпайте водача на сета, ако използвате сет с 
мека игла.  

 

4) Закрепете набора за инфузия за тялото на около 2~5 cm от 
мястото на захващане с помощта на лепенка. 

Предупреждение!  
- Уверете се, че сте обезвъздушили, когато използвате нов набор за инфузия 

или премахване на въздуха от тръбичката. 
- Не използвайте инфузионен набор, ако неговата опаковка е нарушена, мокра 

или отворена.. 
Забележка Не трябва да чувствате болка, след като иглата е поставена. Възможно е 

да изпитвате болка, в случай че, наборът за инфузия не е захванат добре за тялото. 
Забележка Опитайте се да избягвате скорошни места на поставяне, белези, или 
наранявания. 
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Част 5. Болус 
 

Бърз болус 
Болусите се използват, за да покриват въглехидратите приети при хранене или за да 
коригират кръвната захар, ако е по-висока от нормалното. 
 

 

1) В екрана на основното меню натиснете , докато маркирате 

иконата за болус (BOLUS) след това натиснете . 

 

2) С тази опция избирате дали помпата да изчисли сумата на 
въглехидрати, преди въвеждане на болус. 
В случай че не искате да използвате болус КАЛКУЛАТОР, натиснете 

,за да маркирате "NO", след това натиснете бутона  . 

 

3) Ще се появи екран болус меню (BOLUS MENU).Използвайте , за 

да маркирате бърз болус (STEP BOLUS) и след това натиснете . 

 

4) Потвърдете количеството инсулин, който Ви е необходим на екрана 
за бърз болус (STEP BOLUS). В случай че искате да коригирате 

количеството на необходимия инсулин, използвайте бутоните  

или  и след това натиснете . 
Забележка Имайте предвид, че тази настройка няма да промени 
предварително зададената доза, а ще коригира дозата, която ще 
доставите в момента.. 

 

5) Натиснете , за да маркирате ‘YES’ и след това натиснете   
за начало. 

 

6) Ще се появи екран за доставяне на болус и ще чуете мотора на 
помпата да работи, докато въвежда болусната доза.  
7) Помпата ще издаде сигнал и ще се върне в основен екран след 
приключване на въвеждане на болусната доза. 
 

 

8) Натиснете , за да извикате менюто за прекратяване на болуса. 

9) Използвайте , за да маркирате ‘YES’ и след това натиснете . 
Въвеждането на болусната доза ще бъде прекратено и ще се върнете 
в основното меню. 

 

10) В случай че искате да използвате болус КАЛКУЛАТОР, натиснете 

 и да се премести на "YES", след това натиснете бутона . 
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11) Болус калкулатор ще се появи на екрана. 

CARBO: Преместване на курсора CARBO използвайки бутона . 
Посочете сумата от въглехидрати, която ще приемате. 
CIR посочва размера на въглехидрати, които могат да се обработва от 
1 единица инсулин (съотношение въглехидрати / инсулин). 
 
Болус: Според размера на въглехидрати и CIR, предложеното 
количество на болуса ще бъде показан. 
 
Можете да изберете видове болуси, в случай че опция на Extended 
болус е настроен на ON. (Това може да се активира в потребителските 
настройки). 

 

12) След като препоръчителния болус е изчислен натиснете бутона 

 и преминете към бърз болус (step bolus). Натиснете  . 

 

Предупреждение! Задължително трябва да изконсумирате храната, след като 

инсулина е въведен. 
Забележка Инсулиновата помпа, ще издаде звуково напомняне 2 часа след 
въвеждане на болуса. За да спрете напомнянето, натиснете който и да е бутон 
веднъж. 
 
 

Удължен болус 
Удълженият болус може да бъде използван, когато се храните по продължително 
време (по-бавно), в случай че имате гастропареза или когато приемате храна богата 
на мазнини. 

 
Забележка  

Вие сте в състояние дори да въведете бърз болус, докато тече удължения болус. 
Когато изберете бърз болус докато тече удължения. Доставянето на удължения 
болус временно ще бъде задържано и ще продължи, след като приключи 
въвеждането на бързия болус. 
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 Въвеждане на удължен болус 

 

1) В екрана на основното меню натиснете , докато маркирате 

иконата за болус (BOLUS), след това натиснете . 

 

2) С тази опция избирате дали помпата да изчисли сумата на 
въглехидрати преди въвеждане на болус. 
В случай че не искате да използвате болус КАЛКУЛАТОР, натиснете 

, за да маркирате "NO", след това натиснете бутона . 

 

3) Ще се появи екран болус меню (BOLUS MENU).Използвайте , за 
да маркирате удължен болус (EXTENDED BOLUS) и след това натиснете 

. 

 

4) Използвайте , за да превключвате между размера на болуса и 
периода на въвеждане, Bolus и да се направят необходимите 

корекции с  и  след това натиснете . 

 

5) Натиснете , за да маркирате ‘YES’ и след това натиснете   
за начало. 

 

6) В случай че искате да използвате болус КАЛКУЛАТОР, натиснете 

 и да се премести на "YES", след това натиснете бутона . 

 

7) Болус калкулатор ще се появи на екрана. 

CARBO: За преместване на курсора CARBO използвайте бутона . 
Посочете сумата от въглехидрати, която ще приемате. 
CIR посочва размера на въглехидрати, които могат да се обработва от 
1 единица инсулин (съотношение въглехидрати / инсулин). 
 
Болус: Според размера на въглехидрати и CIR, предложеното 
количество на болуса ще бъде показан. 
 
Можете да изберете видове болуси, в случай че опция на Extended 
болус е настроен на ON. (Това може да се активира в потребителските 
настройки) 

 

12) След като препоръчителния болус е изчислен, натиснете бутона 

 и преминете към удължен болус (EXTENDED BOLUS). Натиснете

 . 
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Преглед на удължения болус 
 

     

 

Екранът на удължение болус показва колко време е изминало 
от началото на удължения болус (①), колко време остава до 
приключване на удължения болус (②), количеството, което 
остава да бъде доставено (③) и количеството доставено (④). 

 
Внимание! 
Инфузията на болуса се извършва на 4 минути, 8 минути, 12 минути, 16 минути, и 
така нататък, кратни на 4. 

 

Спиране на удължения болус 

 

1) Натиснете  , за да извикате менюто за прекратяване на 
болуса. 

 

2) Използвайте , за да маркирате ‘YES’ и след това натиснете 

. Въвеждането на болусната доза, ще бъде прекратено и ще 
се върнете в основното меню. 

Внимание! Удължените болуси се записват в историята на болусите. Времето, което е 
отбелязано, е времето на приключване на удължения болус. 

 
Двоен болус 

Двойният болус е комбинация от бърз болус, последван от удължен болус. Двойният болус е 
подходящ при храни, в които комбинация от бързо и бавно разграждащи се въглехидрати. 

 

1) В екрана на основното меню натиснете , докато маркирате 

иконата за болус (BOLUS), след това натиснете . 

 

2) С тази опция избирате дали помпата да изчисли сумата на 
въглехидрати преди въвеждане на болус. 
В случай че не искате да използвате болус КАЛКУЛАТОР, натиснете 

, за да маркирате "NO", след това натиснете бутона . 

 

3) Ще се появи екрана на болус менюто (BOLUS MENU). Използвайте 

, за да маркирате двоен болус (DUAL PATTERN BOLUS) и натиснете 

. 
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4) Използвайте , за да местите между бърз болус (Step 
Bolus), удължен болус (Extend Bolus) и време на въвеждане на 
удължение болус (Bolus Period). Настойте необходимите 

стойности с  и , и след това натиснете . 

 

5)Натиснете , за да маркирате ‘YES’ и след това натиснете  

 за начало. 

 

6) В случай че искате да използвате болус КАЛКУЛАТОР, натиснете 

 и да се премести на "YES", след това натиснете бутона . 

 

7) Болус калкулатор ще се появи на екрана. 

CARBO: Преместване на курсора CARBO използвайки бутона . 
Посочете сумата от въглехидрати, която ще приемате. 
CIR посочва размера на въглехидрати, които могат да се обработва от 
1 единица инсулин (съотношение въглехидрати / инсулин). 
 
Болус: Според размера на въглехидрати и CIR, предложеното 
количество на болуса ще бъде показан. 
 
Можете да изберете видове болуси, в случай че опция на Extended 
болус е настроен на ON. (Това може да се активира в потребителските 
настройки). 

 

8) След препоръчителна болус е изчислен, натиснете бутон , 

за да се премести да DUAL болус PATTRN. Натиснете . 
 
Изпълнете в реда 3), 4), 5). 

Забележка Времето на удължения болус може да бъде настроена на 30 минутни 
интервали - от 30 минути до 8 часа. 
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Част 6. Функции 

Преглед 
Дава възможност за преглед на историята в паметта на помпата. 

 

1) В екрана на основното меню натиснете , докато се появи 

иконата за преглед (REVIEW). След това натиснете . 

 
(фиг. 1) 

 

 
(фиг. 2) 

 
(фиг. 3) 

 
(фиг. 4) 

 
(фиг. 5) 

 
(фиг. 6) 

 
(фиг. 7) 

 
 

Използвайте  или  за преглед на историята (History) и след 

това натиснете , за да преминете към следващото меню.  
- История на болусите Bolus H.: Дата, час и количество на 
предишни болуси. (фиг.1). 

① Показва дата 
② Време на приключване на болуса 
③ Вид Bolus 

(S: бърз болус, E: удължен болус, DS: Dual Pattern step bolus, DE: 
DUAL PATTERN EXTENDED болус) 

⑤ Продължителност на болуса 

⑥ Размер на Bolus 
-  Среден размер на болуса: Преглед на съответните си 
средноденонощни болуси за последните 3, 7, 14, 21 и 28 дни 
(фигура 2). 
- Тотална дневна доза (Daily Total): Сумата от болусните и 
базалните дози за деня. (фиг. 3). 
-  История на зарежданията (Refill History): (фиг. 4). 
 
-  История на зарежданията (Prime History): Дата и час на 
предишни обезвъздушания. (фиг. 5). 
 
-   История на въведените въглехидрати (Carbohydrate History): 
Преглед на историяна по дата, час и количество на въведените 
въглехидрати (фиг. 6). 
 
- История на кръвната захар (Blood Glucose History): Преглед на 
историята по дата, час и нива на кръвната захар. 420 записа. (фиг. 
7). 
 
Забележка Историята на кръвната захар е активна, само когато 
помпата е свързана с глюкомера.  
 
 
 
Кода на алармата: Прегледайте историята на аларма до 50 данни. 
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(фиг. 8) 

 

 

 

 
(фиг. 9) 

 

 

 
(фиг. 10) 

 

 

 

 

 
(фиг. 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(фиг. 12) 

 
 
 

 

(Фигура 8). 

① показва месец, дата и време. 

② показва типа на алармата. 

③ показва останалото количество инсулин сума, при  
алармата 

 
- История на спиранията на помпата: История до 50 данни. 

Историята се показва всеки ON и OFF време на спиране. 
(фиг. 9). 
 
 

- Временен базален режим. История до 100 данни (фиг. 10). 
Историята показва датата и времето на започване и приключване 
на временния базален режим. 
 
 
 
 
 
Базална ИСТОРИЯ: Преглед на базалната история на часове до 60 
дни назад. 
Историята е представена, като графикиза да може лесно да се 
види как базален инсулин е бил доставен на всеки час. 
Real Time Basal екран показва базални профили, които са 
определени в единици на час. 

С натискане на бутона  или , можете да видите по-късна 
или ранна базална история. 
Можете дори да видите историята на предишни дати, натиснете 

продължително бутона , курсорът ще се премести в лявата 
страна и ще показва предишни дати след кратък срок на 
зареждане на данни. 
(фиг. 11). 
 
Информация за продукта (фиг. 12). 

① S / N: сериен номер на продукта 

② ДЪРЖАВА: KOR (напр. Корея) 

③ Дата: 01/JAN 2000 (изходящи показване на дата) 
 
Забележете, че историята на кръвната захар се появява, само 
когато инсулиновата помпа е с включен Bluetooth. 
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Повече информация 

 

1) В екрана на основното  меню натиснете , докато 
маркирате иконата за повече информация (MORE INFORMATION) 

и след това натиснете . 

           

 

ACTIVE INSULIN: Активен инсулин-показва количеството на 
инсулин останал в тялото от предишния болус. Нарича се още 
Insulin on Board. 
DAILY TOTAL: Тоталното количество инсулин въведено от 
полунощ. 
EXT.B : Статус на удължения болус. 
 

 

PRE.BOLUS : Предишен болус 
Инсулиновата помпа показва записа на предходно инжектиран 
от количество болусен инсулин. Предходния болус въведен 
преди час (а) и минути (а) и доставени единици. 

  
Временно базално ниво 

Временното базално ниво е полезно, когато е необходимо временно да коригираме нивата 
на кръвната захар.   
 
Стартиране на временно базално ниво 

 

1) В екрана на основното меню натиснете , докато 
маркирате иконата за временно базално ниво (TEMPORARY 

BASAL). След това натиснете . 

           

 

2) Използвайте , за да сменяте между часовете и 
процентната промяна на базалното ниво, като извършвате 

необходимите настройки с  или . 
① Брой часове в продължение на които временното базално 
ниво ще окаже ефект. 
② Показва желаното увеличаване или намаляване на 
базалната ниво, като процент от зададената база. 

Забележка Например при настройка на базалното ниво на 50% за 1 час, ще намалите 
наполовина базалния профил в следващия 1 час. 

Забележка Временното базално ниво няма да стане активно, докато не натиснете  или 
докато часовете са настроени на “0”, или базалното ниво е настроено на“100%”. 
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Преглед на временното базално ниво 

   

 

①  Изтекло време 

②  Оставащо време 

③  Временно базално ниво 

 
Спиране на временното базално ниво 

 

1) За да спрете временното базално ниво, натиснете  и на 
екрана ще се появи меню за спиране на временното базално 
ниво. 

2) Натиснете , за да маркирате ‘YES’, и след това натиснете 

, ако искате да спрете временното базално ниво. Временното 
базално ниво ще бъде спряно и ще се върнете в основното 
меню. 

Внимание! Консултирайте се с вашия ендокринолог за промяна на базалното ниво. 

Забележка Ако маркирате ‘NO’ и натиснете , ще се върнете в основното меню, без да 

спрете временното базално ниво. 

Забележка Базалното ниво може да бъде променяно в интервала 0- 200% на стъпки от 10% 

за максимум 12 часа. 

Забележка Настройте скоростта на „100%“ или времето на „0 часа", ако желаете да се 

върнете към обичайния си базален профил. 

 
 

Калкулатор на въглехидрати 
С помощта на калкулатора за въглехидрати, може да изчислите необходимото 
количество инсулин за коригиране на висока кръвна захар или при прием на 
храна. 

 

1) В екрана на ОСНОВНОТО МЕНЮ натиснете , докато 
маркирате иконата за болус калкулатор (BOLUS 

CALCULATOR). След това натиснете . 
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2) В екрана на болус калкулатора (BOLUS CALCULATOR) 

използвайте , за да местите между BG (кръвна захар) и  
CARBO (количество въглехидрати, които смятате да 

приемете с храната) и използвайте  или , за да 

настроите стойностите. След това натиснете . 
① Показва актуалната кръвна захар. 
② Показва количеството въглехидрати (g), които ще бъдат 
приети след въвеждане на болусната доза. 

              

 

3) Използвайте , за да местите маркера между идеална 
кръвна захар“Ideal Blood Glucose”,“ CIR” и ‘CF’, и използвайте 

 или , за да направите необходимите настройки. След 

това натиснете . 
① IDEAL- показва кръвната захар, която се стремим да 
поддържаме. 
② CIR: Количеството въглехидрати, които се покриват с  
1u (единица) инсулин. (Carbohydrate/insulin ratio) 

④  CF: Показва корекционния фактор. 

 

4) Можете по ваша преценка да увеличите или намалите 

количеството на болуса, използвайки бутоните  или , 
ако прецените, че ви е необходима доза различна от 
изчислената от калкулатора на въглехидрати. Натиснете 

, за да потвърдите болусната доза. 
 
G: Показва количеството инсулин необходимо да намали 
актуалната кръвна захар до 5.5 mmol/l. 
C: Показва количеството инсулин необходимо за покриване 
на въведените в калкулатора въглехидрати. 
A: Показва количеството инсулин, който се намира 
подкожно и е въведен от предходен болус. (активен 
инсулин). 
 

 

5) Натиснете , за да маркирате ‘YES’ и след това 

натиснете   за начало. 

Забележка При въвеждането на всяка 1.0 единица инсулин помпата издава звуков сигнал. 
(Звуковият сигнал може да се изключи от потребителските настройки  USER option). 
 

▶ Можете да изберете вид на болуса, ако сте активирали Extended болус (настроен на ON). 
(Това може да се активира в потребителските опции). 

 

 След като предложеният болус се покаже, натиснете бутона , за да 

изберете вид на болус –бърз, удължен или двоен. 

(Вижте Глава 5 за методи за въвеждане на болуси) 
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Заключване на помпата 
Заключването на бутоните ще предотврати случайно натискане на бутони на помпата. 

 

1) В екрана на основаното меню натиснете  докато 
маркирате иконата за заключване (BUTTON LOCK). След това 

натиснете . 

 

2) Ако функцията за заключване е активирана, ще се появи 
следния екран. 

 

3) За да отключите помпата, натиснете който и да е бутон и ще 
се появи екран за парола (PASSWORD).  

 

4) Въведете 1, 2, 3, 4 използвайки  и  бутон. 
 
5) Помпата ще се върне към основното меню. 

 

Спиране 
Може да спрете помпата с функцията за спиране. Спирането ще прекрати въвеждането на 
инсулин от база, болус или обезвъздушаване. Помпата няма да доставя инсулин, докато не я 
пуснете отново. 

 

1) В екрана на основното меню натиснете  докато 
маркирате иконата за спиране (SUSPEND). След това натиснете

. 

 

2) Помпата ще издаде звуков сигнал, който да ви предупреди, че 
не се доставя инсулин. 

 

3) За да пуснете помпата натиснете  докато маркирате 

иконата за пускане (SUSPEND OFF) и след това натиснете . 
Ще чуете звуков сигнал и ще се появи основния екран. 

Внимание! Винаги разполагайте с 2 резервни батерии. 
Забележка Спряната помпа издава трикратен звуков сигнал на всеки 4 минути, за да ви 
напомни, че не се доставя инсулин.  
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Откриване на Bluetooth 
По този начин позволявате на други Bluetooth устройства да откриват помпата. 

 

1) В екрана на основното меню натиснете  докато 
маркирате иконата за настройки  (SETTING). След това 

натиснете .  

 

2) Ще се появи екрана на МЕНЮ НАСТРОЙКИ. Използвайте , 
за да маркирате иконата за откриване (DISCOVERY) и натиснете 

. 

 

3) Иконата за откриване ще мига 60 секунди. 
4) Иконата за откриване ще се появи в горния ляв ъгъл на 
основния екран. 
5) Помпата ще прекъсне връзка с дистанционното, след като 
започне да мига иконата за откриване. 

Забележка Използвайте тази функция за първоначално свързване на помпата към 
дистанционното управление и други устройства. 
 

 

В случай че искате помпата да се свързва с други Bluetooth 
устройства, докато помпата и дистанционното са свързани: 
 

1) Натиснете , за да маркирате ‘YES’, след това натиснете  
за прекъсване на връзката. 
2) Помпата и дистанционното ще прекъснат връзка, след като 
помпата се свърже чрез Bluetooth с персонален компютър. 
3) Мига иконата за откриване. 
4) Ще се появи на горния ляв ъгъл на основния екран.  
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Част 7. Дистанционно управление 
 
 
DANA Diabecare ® R дистанционно управление се нарича още глюкомер, когато се използва 
за измерване на кръвната захар. 
 
DANA Diabecare ® R дистанционно управление е предназначено за количествено измерване 
на глюкозата в цяла кръв, получена от пръста или от предмишницата, от хора със захарен 
диабет в домашни условия, като помощно средство при контрола на диабета. То е 
предназначен за използване извън тялото (ин-витро диагностика) и не е предназначено за 
диагностика или скрининг за диабет, нито за употреба при новородени или измерване от 
артериална кръв. Измерването на кръвна захар от алтернативни места (предмишницата) 
може да се използва при сравнително постоянни стойности на кръвната захар. 
 
Когато се използват заедно, DANA Diabecare ® R дистанционното се използва, като контролер 
за инсулиновата помпа DANA Diabecare ® R. Дистанционното може да предава  
телеметрично стойности на кръвната захар на DANA Diabecare ® R инсулиновата помпа чрез 
Bluetooth технология. Дистанционното управление и инсулиновата помпа автоматично 
съхраняват стойностите на кръвната захар. 

Компоненти на системата за измерване на кръвна захар DANA Diabecare R  
 

 

DANA Diabecare R дистанционно управление (глюкомер) 

(Моля, вижте на страница 61 за повече конкретна 

информация.) 

 

DANA флакон за тест ленти за измерване на кръвна захар  

(съдържа 50 тест ленти). 

 

DANA тест лента за измерване на кръвна захар 

(Моля, вижте на страница 61 за повече конкретна 

информация.) 

 

Ланцет 
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Убождащо устройство 

(Моля, вижте на страница 61 за повече конкретна 

информация.) 

 

 

Използвайте само DANA тест ленти с DANA Diabecare R дистанционно (глюкомер). 

DANA контролни разтвори на глюкоза (Ниво А и ниво Б) се продават отделно. 

Ако някоя част липсва от комплекта или са необходими допълнителни компоненти, моля, 

свържете се с вашия дистрибутор. 
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DANA Diabecare ® R дистанционно управление (глюкомер) 
 

 

 

 

 

  

Функция на бутоните: 

① Натиснете, за да се увеличат инсулиновите дози, час и дата. 

② Натиснете, за да се намалят инсулиновите дози, час и дата. 

③ Назад към предишния екран. 

④ Натиснете, за да преминете към следващия избор на екран. 

⑤ Натиснете, за да изберете функцията, маркирана на екрана 
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Свързване на помпата и дистанционното управление 

 

1) В екрана на основното меню натиснете , докато маркирате 

иконата за свързване (CONNECT). След това натиснете . 

 

2) мига около 5 секунди. 

 

3) Появява се индикация за свързване. 

Внимание! Помпата и дистанционното управление ще прекъснат връзка, ако нито едно от 
двете устройства не се използва в рамките на 5 минути. 
Забележка Иконата за налична Bluetooth връзка се появява в горния ляв ъгъл на екрана на 
помпата. 

 

 

Този екран се появява, когато се възстановява връзката между 
помпата и дистанционното управление. 

 

Прекъсване на връзката между помпата и дистанционно 
управление 

 

1) В екрана на екрана на основното меню натиснете  докато 
маркирате иконата за прекъсване на връзката (DISCONNECT). 

След това натиснете . 

 

2) Статус за прекъсване на връзката ще се появи в горния ляв 
ъгъл. 
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Тест ленти DANA  

 

Тест лентите Дана осигуряват точно измерване на нивото на глюкозата в капилярна 

кръвна проба                            

 

 

 

Контакти 

Внимателно натиснете тест ленти с контактната повърхност 

по посока на мястото на поставяне на тест ленти в 

глюкомера. 

Прозорец за потвърждение 

Проверете тук дали сте поставили достатъчна кръвна проба 
 

Връх за прилагане на кръвната проба 
Приложете тук кръвната проба за измерване 

 
 

Съхранение и боравене с тест лентите 
За безопасно и оптимално използване: 

- Съхранявайте тест лентите само в оригиналния флакон. 
- Съхранявайте флакона на хладно и сухо място между 8-30 ° C (46-86 ° F). 
- Съхранявайте флакона далеч от пряка слънчева светлина и топлина. 
- Да не се съхраняват в хладилник или замразяват тест лентите, или флакона. 
- Затворете капачката на флакона плътно веднага, след като извадите тест 

лента. 
- Използвайте тест лентата веднага след изваждане на флакона. 
- Докосвайте тест лентите само с чисти и сухи ръце. 
- Не огъвайте, нарязвайте или променя тест-ленти по какъвто и да е начин. 
- Не насилвайте тест лентата в глюкомера. 
- Не се опитвайте да поставяте други предмети в  изхода за тест ленти. 
- Не поставяйте хлабаво тест лентите или в обратна посока. 
- Да се прилага само прясна капилярна кръв върху тест лентата. 
- Не използвайте тест лентите след изтичане на срока на годност. Използвайте 

тест лентите в рамките на шест (6) месеца, след отваряне на флакона. 
Запишете датата, открита от външната страна на флакона. 

- Не използвайте повторно тест лентите. 
- След употреба, изхвърлете в контейнера за биологично опасни отпадъци. 

 
Внимание: 
Дръжте тест лентите и флакона с тест ленти далеч от деца. Тест лентите и капачката 
на флакона могат да предизвикат опасност от задушаване. Изсушаващите агенти в 
капачката на флакона могат да бъдат вредни при вдишване или поглъщане и могат да 
предизвикат дразнене на кожата или очите. 
 
Забележка! 
За по-подробна информация за съхранение и използване, обърнете се към 
упътването в тест лентите DANA 
Моля, прочетете упътването на тест лентите DANA преди употреба. 
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Въвеждане н код на тест лентите в глюкомера 
 

Внимание! 

За точни резултати, кодовият номер, показан на глюкомера (дистанционно 

управление) и кодовия номер на флакона с тест ленти трябва да съвпадат. Вие 

трябва да кодирате глюкомера  (дистанционно управление), преди да го използвате 

за първи път и всеки път, когато отваряте нов флакон с тест-ленти. Ако глюкомера 

(дистанционно управление) не е правилно кодирано, ще получите неточни резултати. 

 

  

 

Стъпка 1 

Внимателно натиснете тест лентата за контактните барове в 

изхода на глюкомера (дистанционно управление), докато чуете 

звуков сигнал. След като лентата е поставена, глюкомера 

(дистанционно управление) ще се опита да се свърже с 

инсулиновата помпа. 

 

Стъпка 2 

След като се осъществи връзката, ще се появи кодов номер. 

Номерът на кода на дисплея и номерът на кода върху флакона 

на тест лентите трябва да съвпадат. 

 

Стъпка 3 

Натиснете  или , за да изберете правилния номер на 

кода. Всеки път, когато натиснете бутона , кода ще се 

увеличи с едно, и всеки път, когато натиснете бутона, кода ще 

намалее с едно . 

  

 

Стъпка 4 

След като изберете правилния номер на кода чрез натискане 

на бутона , символът  ще се появи на екрана.  
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Проверка на правилната работа на глюкомера и тест лентите 
 

Dana контролен разтвор 
 
Dana контролен разтвор съдържа известно количество глюкоза, която реагира с тест лентите 
Дана, за да ви помогне да се определи дали глюкомера (дистанционно управление) и тест 
лентите работят правилно заедно. 
Провеждане на тест за контрол на качеството, също ще ви помогне да проверите, дали 
извършвате правилно процедурата на измерване на кръвната захар. 
Извършете проверка, когато: 
 
- Използвате глюкомера за първи път. 
- Отваряте нов флакон с тест-ленти. 
- Ако изпуснете вашето устройство или е налична физическа повреда.  
- Имате симптоми, които са в противоречие с тестовите резултати на глюкозата в 

кръвта. 
- Вярвате, че резултатите от тестовете не са точни. 
- Подозирате, че Вашия глюкомер и тест лентите, които не се представят добре. 
- Ако искате да практикувате процедура за изпитване, без да се използва кръв. 

Забележка  
Дана контролните разтвори на глюкозата (Ниво А и ниво Б) се продават отделно. Моля, 
свържете се с Вашия упълномощен SOOIL търговски представител за повече информация. 
Моля, прочетете DANA ръководство на контролните разтвор преди употреба. 
 
Съхранение на контролните разтвори DANA 
 
С цел да се получат точни резултати, се препоръчва да следвате инструкциите за съхранение 

и употреба. 
- Изхвърлете контролния разтвор след срока на годност, който е указан на флакона или 

датата за изхвърляне, в зависимост от това кое от двете се случи първо. Добавяте три 
(3) месеца към датата на отваряне на флакона и я запишете върху етикета. Това е 
датата за изхвърляне. Не използвайте разтвора, след изтичането на тази дата или 
датата на изтичане на срока на годност, което настъпи първо. 

- Съхранявайте контролния разтвор, глюкомера  и тест лентите между 46 ° F - 86 ° F / 8 ° 
C - 30 ° C в плътно затворени флакони; преместете на стайна температура (68 ° F - 77 ° 
F / 20 ° C - 25 ° C) в продължение на най-малко 30 минути преди изпитване, за да се 
получат правилни резултати. Не съхранявайте в хладилник или замразявайте 
контролен разтвор. 

- Не излагайте на пряка слънчева светлина, прашна или солена среда. 
- Да не се поглъща или инжектира контролен разтвор. 

- Разтворите са предназначени да се използват само за самостоятелна диагностика на 
глюкомера и тест лентите. 

- Разклатете флакона добре преди употреба, изхвърлете първите няколко капки от 
разтвор и почистете върха с чиста кърпа преди да приложите върху тест лентата. 

- Този разтвор съдържа боя, която може да оцвети дрехите. 
Внимание 
Използвайте само контролни разтвори Дана Solutions, Дана тест ленти за DANA Diabecare R 
глюкомера.
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Тест за контрол на качеството на глюкомера и тест лентите 
DANA комплектът от контролни разтвори съдържа набор от два отделни флакона, 
етикетирани като Control А и Б. При нормална употреба, Control А e достатъчен за да покаже 
правилното използване и функция на системата за измерване на кръвна захар DANA. 
Контролният разтвор Б също може да се използва, за да се гарантира правилната работа на 
система за измерване на кръвна захар DANA, при измерване на по-високи нива на кръвната 
захар или наблюдение на неочаквани резултати. Не забравяйте, че тест лентата може да се 
използва само веднъж, когато тествате контролен разтвор или кръвни проби 
 
 

 

Стъпка 1 
Поставете тест лентата с контактни барове към порта 
на глюкомера. Внимателно натиснете тест лентата към 
порта, докато глюкомера издаде сигнал. След като 
лентата е поставена, глюкомерът (дистанционното 
управление) ще се опита да се свърже с инсулиновата 
помпа. След като се свържат, ще се появи код. 

 

Стъпка 2 
Ще си появи надпис код на тест лентата. Можете да 
настроите кода на лентата, като използвате бутоните. 
Кода се изписва на етикета на флакона на DANA 
лентите. Потвърдете съвпадение на кодовите номера на 
дисплея и флакона с тест ленти. Моля, обърнете за 
кодиране на глюкомер и тест ленти на страница 41. 

 

Стъпка 3 
Разклатете бутилката контролен разтвор. Изхвърлете 
първата капка разтвор. Избършете върха на бутилката с 
чиста кърпа. Нанесете няколко капки на върха на 

капачката на бутилката. След като символ  се 
появява на дисплея, приложете контролния разтвор до 
върха на лентата, докато глюкомера издаде сигнал. 

 

Стъпка 4 
Резултатите от тестовете се появяват, след като 
глюкомера отброи от пет до едно (5-----1). 

 

Стъпка 5 
Сравнете резултатите от измерването с диапазона, 
който е отпечатан върху флакона на тест лентите. Ако 
резултатите попадат в рамките на определения обхват, 
вие сте готови да използвате глюкомера, за да тествате 
нивото на кръвната захар. 
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Стъпка 6 
Извадете използваната тест лента от порта. 
 
Стъпка 7 
Ако е необходимо, повторете стъпките от 1 до 6 с 
помощта на контролния разтвор B. 

 

 

Забележка 

Ако резултатите от изпитванията не отговарят на определен диапазон, вижте на 

фактори за резултати извън спецификацията по-долу. 

 

Внимание 

Нивото на глюкозата, отпечатано върху флакона е само за контролен разтвор. Тя не 

се отнася до нивото на кръвната захар. 

Фактори за резултати извън спецификацията 

Ако резултатите от контролния разтвор за изпитване не попадат в рамките на 

диапазона, отпечатан върху флакона тест ленти, повторете теста. Резултат извън 

спецификацията може да се дължи на един или повече от следните фактори: 

 

- Грешка в извършването на теста. 

- Изтекъл срок на годност или замърсен контролен разтвор. 

- Изтекъл срок на годност или повредени тест-ленти. 

- Грешен код на глюкомера и на тест лентите. 

- Не е разклатен добре флакона с контролен разтвор. 

- Не е спазено условието първата капка контролен разтвор да се изхвърли. 

- Не е избърсан върха на флакона. 

- Смесени са повече от два вида контролни разтвори. 

Внимание 

Ако резултатите продължават да попадат извън обхвата, който е 

отпечатан върху флакона, лентите и глюкомера може да не работят 

правилно. Ако е така, не използвайте вашата система и се свържете с 

оторизиран SOOIL търговски представител .
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Използване на убождащото устройство  

 

Убождащото устройство е необходимо за получаване на кръвна проба. Можете да 

използвате убождащото устройството, което се предоставя със системата за измерване 

на кръвна захар Дана или всяко друго одобрено убождащото устройство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Убождащото устройство трябва да се използва от един пациент. Съвместно му 

използване не се препоръчва.  

- Използвайте мека кърпа или тъкан, за да избършете убождащото устройство. 

Ако е необходимо използвайте малко количество алкохол върху мека кърпа 

или тъкан. 

 

Внимание 

За да се избегне инфекция при изготвянето на пробата: 

- Ланцетите са само за еднократна употреба. Никога не ползвайте повторно 

ланцет. Винаги  изхвърляйте ланцетите съобразно правилата за биологично 

опасни отпадъци. 

- Не използвайте ланцет, който е бил използван от друг. 

- Винаги използвайте нов стерилен ланцет. 

- Поддържайте убождащото устройството чисто. 

Полезен съвет 

Повторно пробиване на същото място за проба може да причини болка или кожни 

мазоли. Избирайте различно място всеки път за взимане на кръвна проба. 
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Подготовка на убождащото устройство за взимане на кръв 

 

 

Стъпка 1 

Измийте ръцете и мястото за взимане на кръвната 

проба със сапун и топла вода. 

Изплакнете и подсушете добре. 

 

Стъпка 2 

Развийте върха на убождащото устройство  

 

Стъпка 3 

Прикрепете здраво нов ланцет във водача. Дръжте ланцета 

здраво. Внимателно завъртете, за да отделите защитния 

диск. Запазете диска, за да обезопасите ланцета след 

употреба. Поставете капачката на убождащото устройство. 

 

Стъпка 4 

Изберете желаната дълбочина от едно до пет (1-5) за 

регулиране на върха на убождащото устройство. 

Завъртете пръстена, за да съвпадне желания номер със 

стрелката. 

За началото се препоръчва използването на дълбочина 

три (3). 

 

Стъпка 5  

За да заредите убождащото устройство, дръжте върха с 

едната ръка. Издърпайте спусъка с другата ръка. 

Убождащото устройство е заредено , когато чуете, 

щракване.  
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Използване на убождащото устройство за получаване на кръвна проба 

 

 

 Стъпка 1 

Поставете зареденото убождащото устройство плътно  

срещу пръста. 

Забележка 

Избирайте различен пръст всеки път, когато 

убождате, за да се сведе до минимум 

дискомфорта. 

 

 Стъпка 2 

Натиснете бутона за освобождаване. Масажирайте пръста, 

за да се получи кръгла капка (поне 0.5μL, реално 

големина:   ) кръв. Приложете кръвната проба върху тест 

лентата. 

 

 
Изхвърляне на използваните ланцети 
Правилното изхвърляне на използваните ланцети предпазва вас и останалите от 

инфекции и наранявания. По-долу е показано как се извършва. 

 

Стъпка 1 

Развийте върха на убождащото устройство. 

Поставете защитния диск върху ланцета и 

изтеглете ланцета от убождащото устройство. 

 

Стъпка 2 

Изхвърлете в подходящ контейнер за 

биологично опасни отпадъци. 

 
Внимание  

Ланцетите са само за еднократна употреба. Никога не споделяйте с други или не 
използвате повторно ланцет. Изхвърляйте ланцетите правилно. 
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Проверка на кръвната захар 
 

 

Стъпка 1 
След като измиете и изсушите ръцете си, поставете лентичка за 
измерване на кръвната захар DANA в отвора на дистанционното. 

 
 

Стъпка 2 
Ще се появи екран за кода на лентичките за измерване на 
кръвната захар. Може да промените кода използвайки  

бутоните  или . След това натиснете . 
Забележка Кода на лентичките е от 0 до 49. Трябва да внимавате 
кода на кутията на лентичките DANA да отговаря на настроения 
код в помпата. 

 

Стъпка 3 

Когато символът  се появява на дисплея, нанесете кръвната 
проба върху тесния край на тест лентата докато глюкомера 
издаде сигнал. Използвайте убождащото устройство, за да 
получите кръвна проба 
(Пробата за изпитване: 
свежа капилярна кръв). 
Забележка 
Ако прозореца за 
потвърждение не е изпълнен поради повишен вискозитет или 
недостатъчен обем на кръвта, на екрана ще се появи съобщение  
Грешка 4. Ако прозореца за потвърждение не е изцяло 
запълнен, се препоръчва да извърши втори тест за по-точни 
резултати. 
 

 

Стъпка 4 
Ще се появи екран за изчакване на резултата. (отброява от 1 до 
5). 

 

Стъпка 5 
Резултат от теста, време и дата ще се появят и автоматично ще 
се съхраняват в паметта на апарата. Извадете тест лентата от 
порта. След това можете да натиснете бутона "ОК" за болус 
изчисления и след това можете да извадите използваната тест 
лента от глюкомера. 
Забележка 
Вашите данни ще бъдат запазени, както в DANA R инсулинова 
помпа, така и в дистанционното управление. 

Предупреждение 
- Не променяйте лечението, от един единствен резултат. 
- НИКОГА не игнорирайте симптомите на висока или ниска кръвна захар. 
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 функция за измерване на кръвна захар не е подходящ за употреба при новородени. 

Забележка 

 Отстранете използваните ланцети и тест ленти внимателно, и изхвърлете по подходящ 

начин в контейнера за биологично опасни отпадъци. Те не могат да бъдат повторно 

използвани. 

 Глюкомера ще се изключи автоматично, ако не приложите проба в рамките на две (2) 

минути. Ако това се случи, извадете тест лентата от порта. Поставете отново тест лентата, 

за да рестартирате глюкомера. 

 

Целеви стойности на кръвната захар 
 

Нормалната стойност глюкоза в кръвта за справка на здрави хора е, както следва: 

• Преди ядене <100 мг / дл 

• 2 часа след хранене <140 мг / дл 

В случай, че резултатите са на референтните граници, моля, свържете се с Вашия медицински 

специалист и следвайте съветите му.  

Reference: Diabetes care, October 2010, vol.33 n. 102184-2189 

 

HIGH и LOW съобщения 

 

Обхвата на глюкомера за измерване на кръвна захар е от 20 до 600 мг / дл (1.1-33.3 ммол / л). 

Моля, вижте инструкциите по-долу, ако получите съобщение HIGH и LOW. 

HIGH съобщение 

Ако резултатът от теста е над 600 мг/дл (33.3 ммол / л), "HIGH" се появява на дисплея. Това 

може да означава хипергликемия (висока кръвна захар). 

LOW съобщение 

Ако резултатът от теста е под 20 мг/дл (1,1 ммол/л) "LOW" ще се появи на дисплея. Това може 

да означава хипогликемия (ниско ниво на кръвната захар). 

 
Внимание  

 Ако получите съобщение “HIGH” или “LOW” измийте и изсушете ръце си, след това 

повторете теста. Ако резултатът е същия, незабавно се свържете с Вашия медицински 

специалист.  

 Ако съобщенията “HIGH” или “LOW” не отразяват начина, по който чувствате, свържете 

се с вашия упълномощен SOOIL търговски представител. 

 
Интерпретиране на фактори влияещи на измерването 

 

1. Необичайно висок или нисък брой червени кръвни клетки (нива на хематокрита над 60% 
или под 20%) може да доведе до неточни резултати. 
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2. Нормалния брой на червените кръвни клетки е в диапазона 30-50%. То може да бъде под 
или над нормалната, при новородени, бременни или страдащи от анемия. 

3. Резултатите от тестовете под 70 мг / дл (3,9 ммол / л) показват ниски нива на кръвната 
захар (хипогликемия). Резултати над 240 мг / дл (13,3 ммол / л) показват високи нива на 
кръвната захар (хипергликемия). 

4. Тежко обезводняване (прекомерна загуба на вода) може да доведе до фалшиво ниски 
резултати. Ако смятате, че страдате от тежка дехидратация, незабавно се консултирайте 
с Вашия лекар. 

Внимание  

Консултирайте се с Вашия лекар незабавно, ако правилно сте изпълнили всички инструкции за 

изпитване и: 

- последователно получават резултати за хипогликемия или хипергликемия. 

- страдате от дехидратация. 
- вашите симптоми не са в съответствие с тестовите резултати на глюкозата в кръвта. 

 

Вземане на кръв от алтернативни места (AST) 

 
Обикновено, проба за измерване на кръвна захар се взима от върха на пръста. Тъй като там се 
намират много нервни окончания, това е доста болезнено. Когато правите тест за кръвна захар, 
използвайте различни части на тялото, като предмишницата, за да намалите болката от 
убождането. 
 
Ако убождате предмишницата, заменете 
стандартната капачка за вземане на проби с  
прозрачната капачка; може да е необходимо да 
увеличите дълбочината на убождане за да получите 
достатъчно голяма капка кръв от вашата ръка. За да 
да получите достатъчно голяма капка кръв, може да 
масажира нежно или да загреете мястото, за да 
увеличи притока на кръв. Натиснете и задръжте  
прозрачната капачка за няколко секунди, след това 
натиснете бутона за освобождаване. Натискайте прозрачната капачка срещу кожата докато 
получите капка кръв под капачката. Продължете да натискате, докато капката кръв е най-малко 
0.5μL. Кръвната проба трябва да бъде най-малко 0.5μL в обем (реален размер), за да получите 
точен резултат. 
 

Неща, които трябва да знаете, когато използвате AST 
Моля, имайте предвид следните неща, преди да използвате AST (предмишница, бедро,). 
Капилярната кръв от пръста показва промяната в нивата на глюкоза по-бързо, отколкото AST. 
Поради това резултатите от изпитването на кръв от пръста и AST може да се различават. Това е 
така, защото неща, като начина на живот и приетата храна имат ефект върху нивата на 
глюкозата.   
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Предпазни мерки при вземане на кръв от алтернативни места 
  

 Използвайте алтернативните места за тестване минимум два часа или повече след 
въвеждане на инсулина, два или повече часа след хранене, два или повече часа след 
тренировка. 

 Не вземайте кръв от алтернативни места, ако сте наясно, че нивото на глюкозата не е 
толкова стабилна, както обикновено, или ако мислите, че имате хипогликемия (ниско 
ниво на кръвната захар) или хипергликемия (висока кръвна захар), или мислите, че 
кръвната Ви захар може да се увеличава или падат. 

 Не използвайте алтернативни места за вземане на кръв, ако резултати от тестовете от 
AST не отговарят на начина, по който се чувствате. 

 AST измервания никога не трябва да се използва при калибриране на непрекъснати 
монитори глюкозата (CGMs) 

 AST измервания никога не трябва да се използва в изчисленията за доза инсулин. 
 Преди да използвате AST, моля консултирайте се с Вашия медицински специалист. 

 

Забележка 
 Резултати от друго място и проби върха на пръстите може да се различават, тъй като е 

необходимо време нивата на глюкозата да се уеднаквят. Използвайте върха на пръста си 
за тестване, ако страдате от хипогликемия или сте получили хипогликемичен шок, или 
такива симптоми. 

 Ако пробата капка кръв се размаже поради наличие на косми или друга причина, не 
използвайте тази проба. Повторете убождането на друго, ново място.  

 

 

Грижа за глюкомера 

 

Използвайте мека кърпа или тъкан, за да избършете повърхността на апарата. Ако е 

необходимо добавете малко количество алкохол върху мека кърпа или тъкан. Органични 

разтворители като бензол, ацетон, домакински индустриални почистващи препарати могат да 

причинят непоправими щети на апарата. 

 

Важно е да: 

- Не излагате глюкомера на пряка слънчева светлина и топлина за продължителен период 

от време. 

- Не се допуска мръсотия, прах, кръв или вода в близост до тест порта на глюкомера. 

- Не изпускате глюкомера. 

- Не се опитвате да поправяте или промените глюкомера по какъвто и да е начин. 

- Съхранявате глюкомера далеч от силни електромагнитни полета, като мобилен телефон 

и микровълнови печки. 

Внимание  

Не почиствайте глюкомера с битови или промишлени разредители, бензин или ацетон.   
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Съобщения за грешки и решаване (глюкомер) 

Екран Проблем Разрешаване 

 
 
Внимание 

Свържете се с Вашия упълномощен SOOIL търговски представител, ако това съобщение за 

грешка продължава, след извършване на горепосочените действия. 

 

 

Решаване на общи проблеми за глюкомера 
Глюкомера не се включва след поставянето на тест лента 
- Извадете тест лента от порта и поставете отново. 
- Уверете се, че глюкомера е включен чрез натискане на бутон. Ако не се включи, 

батерията може да бъде изтощена. Сменете батерията с нова. 
- Не забравяйте да поставите батерията правилно. Вижте на страница 10 в ръководството. 

 

Глюкомера не отброява от пет към едно (5-1) след прилагане на кръвна проба. 
- Проверете прозореца за потвърждение на тест ленти за адекватно вземане на кръвна 

проба. Повторете теста с нова тест лента. 
 
Тест резултатът не е в съответствие с вашите очаквания. 
- Проверете дали кода на флакона с тест лентите и кода на глюкомера съвпадат. 

Повторете теста с нова тест лента. 
- Уверете се, че кръвната проба е била приложено навременно. Повторете теста с нова 

тест лента. 

- Вземете проба от върха на друг пръст или алтернативно място. Повторете теста с нова 
тест лента. 

 

Лентичката за измерване на 
кръвната захар вече е използвана 
веднъж. 

Повторете с нова лентичка. 

 

Капката кръв е поставена твърде 

рано, преди символа . 

Повторете с нова лентичка. 
Изчакайте първа да се появи 

символа . 

 

Околната температура е извън  
нормите. 

Повторете отново след 30 мин 
при стайна температура. 

 

Вискозитета на кръвта е твърде 
висок или количеството кръв не е 
достатъчно. 

Повторете с нова лентичка. Ако 
грешката се повтори няколко път, 
свържете се с Вашия личен 
ендокринолог. 
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                     Част 8. Алами и съобщения за грешки 

Аларми и съобщения за грешка  
 

Екран Проблем Разрешение 

 

Аларма за изтощена батерия ще 
се появи когато заряда не е 
достатъчен за нормалната работа 
на помпата.  

Сменете батерията с нова. 
Забележка Непрекъсната аларма 
със звук и вибрация. 

 

Аларма за празен резервоар ще 
се активира, когато останат по-
малко от 20 единици инсулин. 
Помпата ще алармира на всеки 
30 секунди.  

Уверете се за оставащото 
количество през прозорчето на 
помпата. След като се уверите, че 
резервоара е празен, заредете с 
нов. 
Предупреждение! С цел 
безопасност, сменяйте 
резеорвара с нов, когато останат 
10 - 15 единици инсулин.  

 

Помпата отчита запушване на 
инфузионния сет. 

Спрете помпата и проверете 
кръвната си захар. Ако в 
резервоара остават по-малко от 
10 – 15 единици инсулин 
подменете резервоара. Ако това 
не реши проблема, проверете 
визуално мястото на апликация 
на инфузионния сет за 
зачервяване, проверете за 
въздушни мехури и заплитане на 
сета. Ако не намерите причина за 
проблема сменете инфузионния 
сет. Предупреждение! Ако 
грешката продължава да се 
появява на екрана, свържете се с 
техническа подръжка!  
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Екран Проблем Разрешение 

 

Помпата ще се изключи 
автоматично, ако който и да е от 
бутоните не е натискан за 
оказания период. 
 (Виж страница 13). 

 

 

Тази грешка се появява, когато 
помпата извършва 
самодиагностика и открие 
проблем.  

Ако съобщението за грешка се 
повтаря, свържете с техническа 
поддръжка. 

 

Тази аларма се появява, когато 
помпата регистрира системна 
грешка. 

Ако съобщението за грешка се 
повтаря, свържете с техническа 
поддръжка. 

 

Напомняне за проверка на 
кръвната захар. 
 

Забележка Мелодия свири в 
продължение на 30 секунди. 

 

Напомняне ще ви съобщи в 
случай че до  максималната 
дневна доза остават само 20 
единици инсулин. 
 

Свържете се с Вашия 
ендокринолог. 

 

Появява се за да напомни, че 
помпата е спряна в случай че 
използвате някое от менютата за 
болус или база. 

Включете помпата. 

 

Аларма за пропуснат болус 
Ако сте пропуснали болус по 
време на период, който сте 
задали, инсулинова помпа ще ви 
даде звуков сигнал заедно със 
съобщение за аларма. 

Проверете инсулиновата помпа. 
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Аларми и съобщения за грешка на дистанционното управление 
 

Екран Проблем Разрешение 

 

Аларма за изтощена батерия ще 
се появи, когато заряда не е 
достатъчен за нормалното работа 
на помпата.  

Сменете батерията с нова 
Забележка Непрекъсната аларма 
със звук и вибрация. 

 

Аларма за изтощена батерия ще 
се появи, когато заряда не е 
достатъчен за нормалното работа 
на дистанционното. 

Сменете батерията с нова 
Забележка Непрекъсната аларма 
със звук и вибрация. 

 

Помпата отчита запушване на 
инфузионния сет. 

Спрете помпата и проверете 
кръвната си захар. Ако в 
резервоара остават по-малко от 
10 – 15 единици инсулин 
подменете резервоара. Ако това 
не реши проблема, проверете 
визуално мястото на апликация 
на инфузионния сет за 
зачервяване, проверете за 
въздушни мехури и заплитане на 
сета. Ако не намерите причина за 
проблема, сменете инфузионния 
сет. Предупреждение! Ако 
грешката продължава да се 
появява на екрана, свържете се с 
техническа подръжка!  

 

Тази грешка се появява, когато 
помпата извършва 
самодиагностика и открие 
проблем.  

Ако съобщението за грешка се 
повтаря свържете с техническа 
поддръжка. 

 

Тази грешка се появява, когато 
дистанционното извършва 
самодиагностика и открие 
проблем.  

Ако съобщението за грешка се 
повтаря, свържете с техническа 
поддръжка. 

 

Тази аларма се появява, когато 
помпата регистрира системна 
грешка. 

Ако съобщението за грешка се 
повтаря, свържете с техническа 
поддръжка. 

 
 
 



 

56  

 

 
Внимание!  Не използвайте прегънати лентички. 
Внимание!  Капката кръв не трябва да се поставя преди да се появи съобщение за това. 
Внимание!  Количеството на кръвната проба трябва да е достатъчно голямо, за да се 
осигури правилно отчитане. (Minimum-0.5㎕). 
Внимание!  Използваните лентички не могат да бъдат използвани повторно. 
Внимание!  Изпитването трябва да се извършва в определения температурен обхват. 
(10°C~40°C). В случай на промяна на температурата изчакайте 30 мин за темпериране. 
Внимание!  Резултата от кръвната проба може да не е точен, ако кръвната проба е 
прекалено малка или вискозитета на кръвта е твърде висок. 
 

  

 

Тази аларма се появява, когато 
дистанционното регистрира 
системна грешка. 

Ако съобщението за грешка се 
повтаря, свържете с техническа 
поддръжка. 

 

Когато връзката между помпата и 
дистанционното се прекъсне, се 
появява съобщение за грешка. 

Опитайте се да възстановите 
връзката между помпата и 
дистанционното управление 

 

Появява се при неуспешен опит 
за свързване. 

Опитайте се да възстановите 
връзката между помпата и 
дистанционното управление. 
Свържете се с техническа 
поддръжка в случай че, не 
успеете да установите връзка 
между помпата и 
дистанционното управление. 

Екран Проблем Разрешение 
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Когато имаме ниска захар (хипогликемия) 

Какво е хипогликемия (ниска кръвна захар)?  
Хипогликемията настъпва, когато нивото на кръвната захар е ниско. Всеки, който използва 
инсулин трябва да бъде наясно със симптомите и предотвратяването на хипогликемията. 

Основни симптоми на хипогликемията.  

- Потене 

- Треперене 

- Глад 

- Сърбеж / Вкочаненост 

- Гадене или повръщане 

- Учестен пулс 

- Объркване 
 

Причини за хипогликемия 
- Не достатъчен прием на храна 
- Твърде много инсулин 
- Повече от обичайното физическо натоварване 
- Консумация на алкохолни напитки 

 

Мерки срещу хипогликемията  
 
1) Преустановете работата на помпата, като я превключите на SUSPEND режим.  

2) Измерете вашата кръвна захар. 

3) Ако кръвната захар е ниска, приемете въглехидрати спрямо упътванията на вашия доктор-

специалист. 

4) Проверете вашата кръвна захар отново след 15-20 минути. Ако нивата са нормални, няма 

нужда от непосредствено действие и вие може да активирате отново вашата помпа, като 

прекратите SUSPEND режима. 

5) Ако нивата са отново ниски, действайте съгласно точка 2 и измерете отново след 15 минути. 

6) Ако хипогликемията се появи преди хранене, преценете правенето на болус. 
 

Забележка Ако не можете да се справите с хипогликемията, моля свържете се с вашия личен 

ендокринолог.  
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Подход при хипогликемия 
 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ПРЕПОРЪЧВАНО ДЕЙСТВИЕ 

Увеличена физическа 
активност 

Консултирайте се с вашия специалист, за да напра- 
вите корекции спрямо физическата активност. Може-
те да използвате или коригирате базалните нива за 
даден период или да намалите болуса по време на  
спорт. 

Ограничаване на  
приема на храна 

Консултирайте се с вашия специалист, за да  
коригирате базалните нива или болуса при хранене. 

Консумация на алкохол Моля въздържайте се от консумация на алкохол. 

Грешки при боравене 
или програмиране 

Проверете вашата болус история и базални нива.  
Уверете се с вашия специалист, че болуса и базал- 
ните нива са правилно изчислени. 

Неправилни настройки 
Измервайте често вашата кръвна захар. С вашият  
специалист се уверете, че болусът и базалните нива  
са правилно изчислени. 

 

 

 

Кога настъпва хипергликемия (висока кръвна захар)? 

Какво е хипергликемията (висока кръвна захар)?  
Хипергликемията (висока кръвна захар) настъпва, когато се прекъсне доставката на инсули
н. Важно е да се   знае, че когато няма доставяне на инсулин, може да настъпи покачва
не на кръвната захар, и ако не се взе- мат мерки, може да предизвика диабетна кетоаци
доза, DKA (diabetic ketoacidosis). 

Главни симптоми на DKA: 
- Гадене 

- Повръщане  

- Увеличена сънливост 

- Трудност при дишането 

- Обезводняване 

- Болки в коремната област 

Причини за хипергликемия 
- Прекален прием на храна 
- Не достатъчно инсулин 
- Загуба на действието на инсулина 
- Прекъсване на доставянето на инсулин от помпата  
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Действия при хипергликемия:  
1) Измерете кръвната захар. 

2) Проверете вашата помпа за възможни повреди. 

3) Ако вашата кръвна захар остане висока, приемете доза бързо действащ инсулин и се 
свържете с вашия   специалист. 

Действия при хипергликемия 

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ПРЕПОРЪЧВАНО ДЕЙСТВИЕ 

Празен резервоар 
Проверете на дисплея оставащия инсулин и самия резервоар в 
помпата. Сменете резервоара незабавно. 

Изтичане на инсулин от 
мястото на инфузия, 
разкачане или 
свързването към 
помпата 

Прегледайте мястото на инфузия и се уверете, че няма изтичане. 
Също проверете връзките между инфузионния комплект и помпата и 
конектора на инфузионния комплект. 

Притиснат или 
повреден инфузионен 
комплект 

Сменете инфузионния комплект. 

Грешки при боравене 
или програмиране 

Проверете дали помпата е в SUSPEND режим и дали има достатъчно 
инсулин в резервоара. Проверете болус/базалните настройки и 
техните история, и време. Проверете оставащия заряд в батериите и 
ги заменете ако е нуждно. 

Неправилни 
настройки 

Измервайте често вашата кръвна захар. Уверете се с вашия 
специалист, че болусът и базалните нива са правилно изчислени. 

Забележка Възможна причина-възможно е да бъде некоректно измерена кръвната 
захар от лентичките. Ако имате съмнения повторете измерването. 
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Отстраняване на проблеми с помпата 
 

Проблем Решение 

Необичаен LCD 
дисплей 

Необичаен LCD-дисплей се получава, когато нивото на батериите 
е ниско. Проверете оставащия заряд и презаредете, след като 
доставите болуса. Животът на батериите е около 1-2 месеца, но 
може да варира. Някои батерии могат да показват пълен заряд 
въпреки, че са използване 2 месеца и техният заряд е на 
привършване. За да избегнете проблеми с батериите, ние 
препоръчваме да се сменят на всеки 2 месеца или когато има 
проблем с дисплея. 

Не можете да 
променяте 
болус/базал 
настройките 

Свържете се с техническия екип. 

Помпата не 
функционира след 
CT или MRI скенер 

Свържете се с техническия екип. 

Помпата не се обез
въждушава 

DANA Diabecare R инсулиноватa помпа позволява две пълнения 
на всеки 12 часа (0:00 - 12:00, 12:00 - 24:00). 

Предупреждение! В случай на повреда в помпата, преустановете използването на 
помпата и се свържете с техническия екип. 
 

Проблеми със свързването на дистанционното управление 

Проблем Решение 

Невъзможно е 
свързването между 
помпата и 
дистанционното 
управление 

Свържете се с техническа поддръжка. 
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Част 10. Спецификация 
 

Спецификация Инсулинова помпа Дистанционно управление 

Размер 

Тегло 

Инсулин вместимост 

2.95×1.8×0.78in (79×45×20mm) 
63.5g (с батерия) 
3mL(300 Units),  

3.2×1.3×0.87in (82×33×22mm) 
49.7g (с батерия) 
 

Болус при хранене 
Базални нива 
Базални профили 
Минимолен базален
 инсулин 
Минимална базална 
стъпка 
 

0-80u 
0-16.0 u/h 
24 сегмента 
0,04 u/h 
0,01 u/h 

0-80u 
0-16.0 u/h 
24 сегмента 
0,04 u/h 
0,01 u/h 

Мотор 

Болус времетраене за 

1 единица 

Захранване 

Swiss Micro DC мотор 

12 секунди 

3.6V DC 

- 
- 
3.6V DC 

Енергоспестяване 

Интервали на базални 

доставки  

Sleep Mode (режим спане), Scre
en Saver (изключване на диспл
ея) 
На 4 минутни интервали 

Sleep Mode (режим спане), Scre
en Saver (изключване на диспл
ея) 

Безжична връзка Bluetooth Specifications V2.0 Bluetooth Specifications V2.0 

Глюкометър - 

Обхват: 20-600㎎/dL(1.1-33.3 mmol/L) 

Големина на пробата: Minimum 0.5㎕ 
Време за измерване: 5 секунди 
Проба : Капилярна кръв 
Калибриране: Плазма еквевалентно 
Метод на определяне: Електрохимичен 
Meter Test: Check Strip 
Обхват 
- Температура: 50-104℉/10-40℃ 
- Относителна влажност: 10-90% 
- Хематокрит: 20-60% 
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Точност при въвеждане 
 

Инфузия – интервалина инфузия: 4 минутни интервали, когато базалната настройка е по-висока 

от 0.1u / h 

60 минутни интервали, при базални настройки на въвеждане между 0.04 и 0.09u / h 

 
Trumpet Curve for Delivery Accuracy (0.45 %) at the basal setting of 8u/h (the intermediate rate) 

 

 
 

Забележка  

Поради характеристиката на конкретната система за управление на двигателя на DANA 

Diabecare ® R инсулинови помпи, почасовата точност на въвеждане може да бъде извън обхвата 

при определени условия на базалната настройка (по-ниска от 0.1u / h). Така например, най-

големи отклонения може да се наблюдават при базален инсулин от 0.1u / h., когато базалните 

настройка на доставката е 0.04 ~ 0.09u / h, базалния интервал за доставка е 60 минути. 

 
 

Класифициране и съответсвие към стандартите 
 

•DANA Diabecare® IISG е класифициран, като уред с вътрешно задвижване BF тип според 
стандарта IEC 60601-1 (Медицинска електронна техника, Общи изисквания за 
безопастност).  

•Не е подходяща за използване при наличие на запалими обезболяващи разтвори 
според стандарта IEC 60601-1.  

•Помпата оперира непрекъснато спрямо настройките зададени от потребителя.  

• Помпата оперира съгласно мерките за електромагнитна безопасност  
ENISO 1519n Annex A.,  както и стандартите за електромагнитно излъчване EN 61326. 
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Заключение от теста за оценка на емисии EMI 
 

Приложение Тест метод 
Резултати от 

тест 

Conducted emission EN 55011:2007, Class B N/A 

Radiated emission – DC 3.6V EN 55011:2007, Class B Complied 

Harmonics EN 61000-3-2:2006 N/A 

Flicker EN 6100-3-3/A2:2005 N/A 

 

Заключение от тестове за безопасност 
 

Вид Приложение Тест метод резултати 

Electrostatic discharge Enclosure 
EN 61000-4-

2:1955+A1+1988+A2:2001 
Complied 

Radiated RF immunity Enclosure EN 61000-4-3:2006 Complied 

Fast transient DC 3.6 V EN 61000-4-4:2004 Complied 

Surge DC 3.6 V EN 61000-4-5:1995+A1:2001 N/A 

Conducted RF immunity DC 3.6 V EN 61000-4-6:1995+A1:2001 N/A 

Magnetic field immunity Enclosure EN 61000-4-8:1993+A1:2001 Complied 

Voltage dip/interruption DC 3.6 V EN 61000-4-11:2004 N/A 
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IU-US-24 Rev.1 

  Гаранция 
  

     
Компанията "SOOIL Development Company Limited" дава гаранция, че DANA Diabecare инсулинова помпа 
няма дефекти на материала и изработката при нормална употреба, и условия. Срока на гаранцията 
е четири години от датата на закупуване. Гаранцията важи само за оригиналния купувач. 
Ако помпата прояви дефект, заради изработката си или материалите вложени, тя може да бъде 
върната на SOOIL Development Co. Ltd., като се изпрати на съответният дистрибутор. Помпата ще бъде 
поправена от SOOIL безплатно. Пощенските разходи се покриват от тази гаранция. Гаранционният 
период не може да бъде удължен и важи от датата на закупуване. 
Тази гаранция е валидна само ако DANA Diabecare инсулинова помпа се експлоатира спрямо 
упътването предоставено от производителя. Тази гаранция НЕ важи при повреди следствие на: 
- Поправки и манипулации извършени от лице, което не е авторизирано за такава дейност от 
компанията производител SOOIL. 
- Модификации и промени на помпата направени от потребителя или други лица, които са 
извършени след датата на производство. 
- Употреба на сила извън контрола на SOOIL или небрежност, погрешна употреба, или грубо боравене 
с помпата от потребителя или друго лице. Включвайки, но и не само, случай на изпускане или друго 
нараняване на продукта DANA Diabecare помпа. 
- Не следване на инструкциите предоставени от производителя, включващо тези за съхранение, 
транспорт и почистване на DANA Diabecare инсулинова помпа. 
- Тази гаранция не покрива батериите, инфузионните комплекти, патроните и други аксесоари на 
DANA Diabecare инсулинова помпа. 
ВНИМАНИЕ: Употребата на инфузионни комплекти, патрони и батерии, които не са посочени от 
производителя ще повреди или навреди на помпата и потребителя. Моля консултирайте се с 
упътването за употреба за пълни инструкции. 
С изключение на изрично споменатите в тази гаранция, всички други заявки за гаранция се отказват, 
включително тези, при които продукта е бил използван за различна цел от гореспоменатата. 
Удовлетворенията предоставени от компанията са ексклузивни за гореописаните щети. С 
изключение на тях, компанията производител SOOIL Development Co.Ltd., и нейните дистрибутори, 
доставчици и агенти, не са отговорни за загуби, отговорности, задължения, искове за щети или 
повреди от всякакъв тип и вид, включително тези, без ограничение, които произлизат от следствие, 
инцидент или специални щети предизвикани или причинени от дефекти на инсулиновата помпа. 

SOOIL Development Co., Ltd. 

196-1, Dogok-dong Kangnam-gu, Seoul, 
KOREA 135-270 
Tel:+82(2)3463-0041  
Fax:+82(2)3463-7707 
Email: sooil@sooil.com 
http://www.sooil.com 
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