
1

POŻEGNAJ NIEPEWNOŚĆ

WSKAZÓWKI 
I TRIKI 
DLA CIEBIE!
Poznaj swój 
system mikropompy 
Accu-Chek® Solo
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SPIS TREŚCI

ZALECANY HARMONOGRAM WYMIANY#1
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WSKAZÓWKI & TRIKI Regularna wymiana podzespołów jest niezwykle ważna 
dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa.

Zalecany harmonogram wymiany

Pilot pompy Accu-Chek® Performa Solo

Wymiana elementów systemu

Zmiany wzrostu po posiłku, limitu przekąski, czasu działania oraz czasu wyrównania 

Usuwanie pęcherzyków powietrza

Zmiana proporcji węglowodanów i wrażliwości na insulinę

Uważaj na szczelinę!

Edycja szybkiego bolusa w dzienniku

Wybór miejsca wkłucia

Odczytywanie poziomu napełnienia zbiornika

Ważne wiadomości / Komunikaty o błędach dla pacjentów

Zakładanie pompy

Tryb samolotowy 

BAZA MIKROPOMPY

ZBIORNIK

ZESTAW INFUZYJNY
(kaniula i uchwyt pompy)

URZĄDZENIE 
WPROWADZAJĄCE

Stosuj:

do 120 dni

Stosuj:

do 96 godzin

Stosuj:

do 72 godzin

Stosuj:

do 1 roku

Zmieniaj:

co 4 miesiące

Zmieniaj gdy jest pusty lub:

co 4 dni

Zmieniaj:

co 3 dni

Zmieniaj:

co 365 dni

WSKAZÓWKA / UWAGA! WSKAZÓWKA

W pilocie pompy Accu-Chek® Performa Solo  
możesz ustawić przypomnienie informujące  
o konieczności wymiany urządzenia wprowadzającego.
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WYMIANA ELEMENTÓW SYSTEMU#2

Upewnij się, że przy wymianie zbiornika lub zestawu 
infuzyjnego nie wybrałeś/aś bazy pompy. Jeśli tak się stanie, 
może ona przestać działać przed upływem okresu żywotności 
wynoszącego 120 dni.

01.

02. 03.

Na ekranie Statusu 
dotknij ikony 

zbiornika.

Wybierz komponent, który 
chcesz wymienić i naciśnij 

Wymienić.

Następnie postępuj zgodnie 
z instrukcjami na ekranie.

Lub: W menu 
głównym, naciśnij 

ikonę Wymienić.

USUWANIE PĘCHERZYKÓW POWIETRZA#3

Pęcherzyki powietrza mogą być uciążliwe, 
ale istnieje prosty sposób, aby się ich pozbyć.

WSKAZÓWKA

Użyj długopisu zamiast palca,  
aby stuknąć w zbiornik.

01.

03.

02.

Trzymając zbiornik pod kątem, delikatnie postukaj  
w niego palcem, aż pęcherzyki powietrza znajdą się  
w lewym górnym rogu - najbliżej igły do napełniania.

W razie potrzeby, wydobądź więcej insuliny. 
Powtarzaj tę czynność, dopóki nie uzyskasz 
pożądanej ilości insuliny, a wewnątrz nie będzie już 
żadnych pęcherzyków powietrza.

Następnie powoli naciśnij uchwyt,  
wpychając powietrze do fiolki.

Rozpocznij wymianę od dodania informacji w pilocie pompy, klikając 
odpowiednie przyciski w aplikacji. W ten sposób nie tylko  
unikniesz błędów w komunikacji, lecz także otrzymasz 
przypomnienie następnym razem, gdy trzeba będzie coś wymienić.

UWAGA!
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UWAŻAJ NA SZCZELINĘ! ODCZYTYWANIE POZIOMU 
NAPEŁNIENIA ZBIORNIKA

#4 #5

Między zbiornikiem a bazą pompy  
nie powinno być żadnej szczeliny.  

Precyzyjnie połącz bazę pompy ze zbiornikiem, 
tak by nie było między nimi żadnego odstępu.

Odczytując poziom napełnienia zbiornika, nie kieruj się czarnymi 
kreskami. To szara linia nad drugą czarną kreską wskazuje poziom 
napełnienia zbiornika.

WSKAZÓWKA

Weź mikropompę do ręki i zaciśnij ją  
z umiarkowaną siłą między palcami a kłębem kciuka.

Wprowadź przybliżone wartości do pilota Accu-Chek® Performa Solo:
• 2 ml = 200 jednostek
• 1.8 ml = 180 jednostek
• 1 ml = 100 jednostek
• etc.

Określanie objętości napełnienia  
zbiornika Accu-Chek® Solo

1 2

Wyrównaj podziałkę (1) z krawędzią tłoka (2) - cienką 
białą linią bezpośrednio nad czarną gumową uszczelką. 

Odczytaj wartość z podziałki 
(zdjęcie przedstawia 2 ml).

Linie podziałki mają przyrost 0,2 ml.

WSKAZÓWKA

W razie wątpliwości, wprowadź wyższą, 
a nie niższą wartość. Na przykład, jeśli 
linia oznaczenia znajduje się między 180 
a 190, wprowadź wartość 190.
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WYBÓR MIEJSCA WKŁUCIA#6

Wybierz miejsce wkłucia, zanim założysz nowy zestaw infuzyjny. 

Najlepsze są miejsca z większą ilością tkanki podskórnej. Pamiętaj, że niektóre 
miejsca mogą mieć większy wpływ na wartości glukozy, ponieważ wchłanianie 
insuliny trwa tam dłużej.

Okolice brzucha

Dezynfekcja skóry

Ramię

Udo

Biodro, dolna część pleców, pośladki

Częste miejsce wkłucia z dobrą absorpcją insuliny.

Aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia skóry i sprawić, że uchwyt 
pompy będzie się mocno trzymał, oczyść skórę przed założeniem 
nowego zestawu infuzyjnego. Także balsamy lub pot mogą 
wpływać na to, jak mocno trzyma się pompa, dlatego najlepiej jest 
oczyścić wybrane miejsce przed założeniem zestawu infuzyjnego.

Poczekaj z założeniem zestawu infuzyjnego do momentu,  
aż skóra będzie całkowicie sucha, aby uchwyt pompy  
trzymał się jak najlepiej.

Wolniejsze wchłanianie insuliny 
w porównaniu z okolicą brzucha.

Wolniejsze wchłanianie insuliny 
w porównaniu z okolicą brzucha.

Wolniejsze wchłanianie insuliny w porównaniu 
z okolicą brzucha. Jest to dobre miejsce dla osób 

aktywnych fizycznie lub dysponujących 
mniejszą ilością tkanki podskórnej.

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA

Dopóki nie zdobędziesz większego 
doświadczenia w stosowaniu systemu 
Accu-Chek® Solo, zacznij od okolic brzucha. 
Kiedy już to opanujesz, spróbuj innych 
miejsc, w których możesz obsługiwać 
urządzenie tylko jedną ręką lub urządzenie 
jest dla Ciebie niewidoczne.

Przetestuj różne miejsca wkłucia i przeanalizuj swoje wartości glikemii. 
Zauważyłeś/aś wolniejsze lub szybsze wchłanianie insuliny? 
W niektórych miejscach wchłanianie insuliny jest wolniejsze, dlatego skonsultuj się 
ze swoim lekarzem, aby dowiedzieć się, które z nich będzie dla Ciebie najlepsze.
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ZAKŁADANIE POMPY#7

Aby zmniejszyć ryzyko podrażnień skóry i sprawić, że uchwyt pompy 
będzie lepiej przymocowany, oczyść dany obszar przed założeniem 
nowego zestawu infuzyjnego.

01.

Trzymaj mikropompę pod kątem 45 stopni  
w stosunku do uchwytu pompy.  
Umieść igłę na szarej głowicy kaniuli  
w uchwycie pompy.

02.

Przełóż ostrożnie mikropompę we właściwe 
miejsce. Dociśnij lekko osłonę pompy, aby upewnić 
się, że igła zbiornikowa znajduje się tuż obok 
miejsca, w którym umieszczona jest kaniula.

03.

Po jednej ósmej obrotu (ok. 45 stopni) mikropompa 
zatrzaskuje się w przednich i tylnych zaczepach 
uchwytu pompy.

Zaczep na górnej 
części zbiornika.

Zaczep na spodzie 
podstawy pompy.

WSKAZÓWKA

Aby prawidłowo przymocować mikropompę do uchwytu, 
umieść wgłębienia do mocowania mikropompy na zaczepach 
uchwytu tak, aby kliknęły.

TRYB SAMOLOTOWY#8

W sytuacjach, w których transmisja danych nie jest dozwolona, 
np. podczas lotu, możesz wybrać i ustawić tryb samolotowy.

Po aktywowaniu trybu samolotowego, funkcja bezprzewodowej technologii 
Bluetooth® Twojej mikropompy i menedżera cukrzycy jest wyłączona, 
co oznacza, że nie możesz przekazywać informacji dotyczących Twojej 
mikropompy za pośrednictwem menedżera cukrzycy.

WSKAZÓWKA

W razie wątpliwości, rozważ odłączenie mikropompy od uchwytu 
w sytuacjach, w których może dojść do zmiany ciśnienia, 
np. podczas startu i lądowania.
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PILOT POMPY  
ACCU-CHEK® PERFORMA SOLO

#9

Ładowanie i komunikacja.

Za pomocą kabla USB ładowanie baterii jest niezwykle proste. Ładowanie całkowicie 
rozładowanego akumulatora za pomocą ładowarki podłączonej do gniazda ściennego 
trwa około 4 godzin. Ładowanie akumulatora za pomocą portu USB w komputerze 
może trwać znacznie dłużej.

4 godziny

01.

03.

02.

04.

> 6 godzin

Spraw, aby ładowanie menedżera cukrzycy 
w nocy stało się Twoim nawykiem. 

W ten sposób możesz zapobiec 
wyczerpaniu baterii w ciągu dnia. 

do całkowitego 
naładowania

do całkowitego 
naładowania

Podczas programowania bolusa, zmiany bazy 
lub programowania TDP (Tymczasowa Dawka Podstawowa), 
upewnij się, że mikropompa odebrała sygnał.

Nie wychodź z menu bezpośrednio po zaprogramowaniu 
bolusa - poczekaj na potwierdzenie menedżera cukrzycy.

ZMIANY WZROSTU PO POSIŁKU,  
LIMITU PRZEKĄSKI, CZASU DZIAŁANIA  
ORAZ CZASU WYRÓWNANIA.

#10

W menu głównym 
wybierz Ustawienia.

Wybierz 
Ustawienia
zalecenia bolusa.

Wybierz 
Ustawienia bolusa.

Wybierz 
odpowiednią 
ikonę, aby ustawić 
wzrost po posiłku, 
limit przekąski, 
czas działania, 
czas wyrównania. 
Dotknij przycisku 
Gotowe, aby 
zatwierdzić 
wprowadzone 
zmiany.
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01. 05.

03. 07.

02. 06.

04.

ZMIANA PROPORCJI WĘGLOWODANÓW
I WRAŻLIWOŚCI NA INSULINĘ.*

#11

W menu głównym 
wybierz Ustawienia.

W razie potrzeby 
dostosuj górną 
i dolną wartość 
progową, a następnie 
naciśnij Gotowe.

Wybierz blok, który 
chcesz edytować.

Po zakończeniu 
edycji bloków 
czasowych naciśnij 
przycisk Gotowe.

Wybierz 
Bloki czasowe.

Dostosuj 
współczynnik 
węglowodanowy 
i wrażliwość na 
insulinę, a następnie 
dotknij przycisku 
Gotowe.

W razie potrzeby 
dostosuj godzinę 
końcową
i naciśnij Gotowe.

Podane wartości są przykładowe, w każdym przypadku należy  
wprowadzić wartości skonsultowane z lekarzem prowadzącym.

* 
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EDYCJA SZYBKIEGO BOLUSA 
W DZIENNIKU.*

#12

01.

Przejdź do 
Menu Głównego 
menedżera 
cukrzycy. 

02. 03.

W menu głównym 
wybierz Moje dane.

Wybierz 
Rejestr.

04. 05.

Wybierz 
opcję wprowadzenia 
szybkiego bolusa.

Wybierz Bolus.
UWAGA!

Aby uwzględnić poprzedni 
szybki bolus przy kolejnych 
obliczeniach, postępuj zgodnie 
z poniższymi wskazówkami, 
wprowadzając ilość 
dostarczonej insuliny 
w menedżerze cukrzycy.

06.

Aby wprowadzić 
ilość dostarczonej 
insuliny w celu 
pokrycia spożytych 
węglowodanów, 
dotknij pustego pola 
obok węglowodanów.

Podane wartości są przykładowe, w każdym przypadku należy  
wprowadzić wartości skonsultowane z lekarzem prowadzącym.

* 



18 19

08.

Następnie naciśnij 
Bolus.

10. 11.

Jeśli trzeba, 
wprowadź 
także spożyte 
węglowodany, 
wybierając Tak.

Podaj ilość 
spożytych 
węglowodanów  
i naciśnij Zapisać.

Zobacz 
Wskazówkę #9

Jeśli problem 
się powtarza, 
skontaktuj się 
z Centrum 
Obsługi Klienta 
Accu-Chek®.

Zobacz 
Wskazówkę #10

Zobacz 
Wskazówkę #5

Połączenie między 
menedżerem 
cukrzycy 
a mikropompą 
zostało utracone.

Menedżer cukrzycy 
został ponownie 
uruchomiony 
z powodu błędu 
elektronicznego.

Pojawił się 
problem przy 
określaniu aktywnej 
insuliny. Aktualna 
wartość może być 
nieprawidłowa.

Wprowadzona 
ilość insuliny 
nie odpowiada 
zmierzonemu 
poziomowi 
w zbiorniku.

Umieść menedżer cukrzycy 
w pobliżu mikropompy 
i upewnij się, że transmisja 
danych nie jest zakłócona. 
Możesz dostarczyć szybki 
bolus prosto z mikropompy.

Wyłącz menedżera cukrzycy. 
Wyjmij baterię i po chwili 
włóż ją z powrotem.

W razie potrzeby wymień 
zbiornik na nowy.

WAŻNE WIADOMOŚCI / 
KOMUNIKATY O BŁĘDACH 
DLA PACJENTÓW

#13

W celu uzyskania dokładniejszych wyjaśnień dotyczących komunikatów o błędach, 
prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi lub z Akademią Accu-Chek®. 

W razie wątpliwości możesz również skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

M64
Dostarczenie 

bolusa jest 
niemożliwe.

E57
Błąd 

elektroniczny

W85
Brak danych 

o bolusie

M 19
Dysproporcja 

w poziomie 
zbiornika

07.

Naciśnij OK, 
aby wprowadzić 
ilość insuliny, 
podanej w celu 
pokrycia ilości 
spożytych 
węglowodanów.

Podane wartości są przykładowe, w każdym przypadku należy  
wprowadzić wartości skonsultowane z lekarzem prowadzącym.

* 
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CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 

Możesz szybko skontaktować się z przedstawicielem 
Roche Diabetes Care i poznać więcej szczegółów 

na temat terapii z wykorzystaniem pompy insulinowej 
oraz tego, jak możemy wesprzeć Cię w terapii cukrzycy. 

zadzwoń:
801 080 104

8:00-16:00

(opłata za połączenie jest zgodna 
z planem taryfowym danego operatora)

www.accu-chek.pl

www.bezdrenu.pl

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

01-531 Warszawa


