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TouchCare® insulino pompos sistema
Trumpas pradžiamokslis (mmol/l)

Diabetas paprasčiau
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1. Maitinimo mygtukas
2. Pagrindinis mygtukas 
    (programinės įrangos 
    mygtukas)
3. Įkrovimo lizdas
4. Garsiakalbio anga
5. Indikatoriaus lemputė

Nuotolinio valdymo pultas 
(The Personal Diabetes Manager (PDM)

• Plona belaidė insulino pompa yra sudaryta iš daugkartinio naudojimo pompos (JN-026) ir vienkartinio 
rezervuaro (MD-JN-021), kuriame telpa iki 200 V insulino, kurio užtenka iki 3 dienų.

• Belaidė insulino pompa saugo insulino tiekimo nustatymus ir siunčia duomenis į nuotolinio valdymo pultą 
(PDM) per Bluetooth ryšį (ryšio diapazonas 4 metrai be blokavimo). 

• Belaidė insulino pompa (sujungta pompa ir rezervuaras) yra atspari vandeniui 2,5 metro (8 pėdų) gylyje 
60 minučių (IP28).

• Belaidę insulino pompą ir rezervuarą laikykite nuo -10°C (14°F) iki 55°C (131°F) temperatūroje.

Belaidė insulino 
pompa

(Pump Base)

Rezervuaras
(Reservoir Patch)

Iki galo įkrautas
Kraunamas
Nekraunamas
Akumuliatorius išsikrauna
Akumuliatorius tuščias

Nuotolinio valdymo pulto (PDM) 
įkrovimas
Nuotoliniam valdymo pultui (PDM) įkrauti 
reikalingas kintamosios srovės adapteris, 
kurio įtampa yra 5,0 V DC

5

4 3

2

1

Belaidės insulino pompos sistemos apžvalga
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1. Įjunkite / išjunkite nuotolinio valdymo pultą (PDM)
• Įjungti (Turn on): paspauskite maitinimo mygtuką ir palaikykite, 

kol pradės mirksėti žalia lemputė.

• Išjungti (Turn off): maždaug 2 sekundes spauskite maitinimo mygtuką, 
tada slinkite į „išjungti“ padėtį. Arba ilgai spauskite maitinimo mygtuką, 
maždaug 8 sekundes.

4. Nustatykite laiką ir datą
    (Time & Date)

2. Pažadinkite nuotolinio valdymo pultą (PDM)
Kai ekranas pasidaro juodas, paspauskite maitinimo mygtuką ir slinkite, 
kad atrakintumėte ekraną.

5. Boliuso skaičiuotuvas
(Bolus Calculator)
Žr. 5 psl.

Pastaba: Datą ir laiką galima 
pakeisti tik tada, kai 
neaktyvuotas rezervuaras.

3. Pasirinkite kalbą (Language) ir šalį (Country/Region)

Nuotolinio valdymo pulto (PDM) nustatymai (PDM Settings) 
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8. Raskite belaidės insulino pompos 
     (Pump Base) serijos numerį SN

Belaidės insulino pompos SN rasite ant gaminio 
dėžutės arba insulino pompos galinėje pusėje.

7. Atlikite ekrano (Display) nustatymus
Main Menu  Settings  General Display
Naujiems vartotojams rekomenduojama nustatyti 
2 minučių foninio apšvietimo laiką.

6. Nustatykite garso parinktis (Audio options)
Main Menu  Settings  General

Jei nustatysite garso parinktį į Audio off / Vibrate off 
(Garsas išjungtas / Vibracija išjungta), jūsų nuotolinio 
valdymo pultas (PDM) vibruos tik tada, kai bus gaunamas 
rimto pavojaus signalas.

9. Įveskite belaidės insulino pompos serijos 
     numerį SN (Pump Base SN)

Main Menu   Patch
Bakstelėkite ------ , norėdami įvesti SN rankiniu būdu.

Nuotolinio valdymo pulto (PDM) nustatymai (PDM Settings)

Audio Options

Pump Base SN

3
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Main Menu Settings  Insulin Pump Basal Setup

1. Maksimali bazė (Max Basal)
Norėdami redaguoti, paspauskite Max Basal  
(Maksimali bazė)

2. Redaguoti bazės modelį (Basal Pattern)
1. Paspauskite Edit Basal (Redaguoti bazę), tada 
    pasirinkite modelį (Select Pattern), kurį norite redaguoti
2. Nustatykite bazės greitį

• Norėdami nustatyti bazės greitį, bakstelėkite 
mėlyną U/H (U/val.) laukelį. 

• Galite nustatyti bazės greitį nuo 0 iki didžiausio, 
didindami kas 0,05 U/H.

3. Pridėkite laiko segmentą (Add Time Segment)
• Norėdami pridėti naują segmentą, bakstelėkite 

+Add Time Segment (Pridėti laiko segmentą).
• Kiekvienai dienai galite nustatyti iki 48 segmentų.

4. Ištrinkite laiko segmentą (Delete)
• Braukite į kairę atsistoję ant kiekvieno segmento, tuomet paspauskite 

Delete (Ištrinti). Kito segmento pradžios laikas bus pakoreguotas.
• Norėdami atšaukti ištrynimą, braukite ant segmento atgal į dešinę. 

5. Norėdami peržiūrėti visus segmentus, slinkite aukštyn ir žemyn 
6. Bakstelėkite     , kad išsaugotumėte nustatymus

3. Bazės modelio pasirinkimas (Basal Pattern) 
Main Menu  Basal Select Pattern

24 val. iš viso

Pastaba: Dar kartą patikrinkite visus įvestus skaičius, 
kad įsitikintumėte, kad jie nurodyti teisingai.

Bazės nustatymai (Basal Settings) 
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1. Maksimalus boliusas (Max Bolus)
Norėdami jį redaguoti, paspauskite Max Bolus (Maksimalus boliusas)

2. Nustatykite boliuso skaičiuotuvą (Bolus Calculator)
• Įjunkite / išjunkite boliuso skaičiuotuvą 

(Bolus Calculator)
• Nustatykite IC santykį (IC Ratios)
• Nustatykite jautrumą insulinui (Insulin Sensitivity)
• Nustatykite tikslinę glikemiją (BG Target)
• Nustatykite aktyvaus insulino organizme laiką

(IOB Time – Active Insulin Time)

3. Įprastas, ištęstas ir kombinuotas boliusas
    (Normal, Extended and Combo Bolus)

Main Menu Settings Insulin Pump Bolus Setup

Boliuso nustatymai (Bolus Settings)

INSULINAS 

LAIKAS

Visas boliuso 
kiekis suleidžiamas 
nedelsiant

ĮPRASTAS 
BOLIUSAS
(NORMAL 
BOLUS)

Boliusas suleidžiamas 
tolygiai per nurodytą 
laikotarpį

IŠTĘSTAS 
BOLIUSAS
(EXTENDED 
BOLUS)

Dalis boliuso kiekio 
suleidžiama nedelsiant, 
o likusi dalis – tolygiai 
per tam tikrą laikotarpį

KOMBINUOTAS
    BOLIUSAS
    (COMBO 
    BOLUS)

Pastaba: Prieš leidžiant kombinuotą / ištęstą 
boliusą (Combo bolus / Extended bolus), 
svarbu pasitarti su savo sveikatos 
priežiūros specialistu. Prieš 
svarstydami šias parinktis, turėtumėte 
susipažinti su pagrindinėmis 
nuotolinio valdymo pulto funkcijomis.

5
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Pasirinkite infuzijos vietą
• Švari, mažai plaukuota, mažai prakaituojanti, 

su pakankamai storu riebaliniu sluoksniu 
(mažiausiai 5 mm storio), toliau nuo bambos.

• Nauja infuzijos vieta turi būti bent 2,5 cm (1 colio) 
atstumu nuo paskutinės pasirinktos pompos 
pritvirtinimo vietos.

• Jei pasirinkote infuzijos vietą ant pilvo, nugaros ar 
sėdmenų srityje, rezervuarą klijuokite horizontaliai.

• Jei pasirinkote infuzijos vietą ant žasto arba šlaunies, 
rezervuarą klijuokite vertikaliai.

Paruoškite infuzijos vietą
• Nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu.
• Nuvalykite infuzijos vietą alkoholiu suvilgytu 

tamponu, kad geriau priliptų.
• Leiskite odai visiškai išdžiūti.

1

2

Sujunkite belaidę insulino pompą ir rezervuarą
Main Menu  Patch New Patch Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas

3

Priklijuokite dvipusę 
juostą ant pompos
pagrindo (Pump base) 
apačios.

Patikrinkite pompos 
lemputes ir vibraciją.

Pastaba: Atkreipkite dėmesį į jutiklio ir belaidės 
insulino pompos vietos vietą, kad nekiltų 
ryšio problemų.

Naujo rezervuaro naudojimas (Start a new Patch) 
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3. Laikykite švirkštą 
    vertikaliai, o adatą
    laikykite užpildymo  
    angoje. Įtraukite stūmoklį, 
    kad pašalintumėte oro 
    burbuliukus.

5 Užpildykite naują rezervuarą
Su savo sveikatos priežiūros specialistu nuspręskite, kiek insulino (70 V–200 V) turite sušvirkšti į rezervuarą.

5. Lėtai užpildykite 
    rezervuarą insulinu.

2. Pripildykite švirkštą insulino.1. Įstumkite oro į buteliuką. 
Pašalinkite orą

4. Spauskite stūmoklį, 
    kol adatos gale 
    pamatysite insulino 
    lašelį.

Paruoškite pompą6

Paspauskite mygtuko dangtelį.
Palikite mygtuko dangtelį, kol paruošimas bus baigtas.

Įspėjimas: Patikrinkite, kad neliktų oro rezervuaro užpildymo angoje. Taip atsitikus gali būti netyčia paleistas 
arba nutrauktas insulino tiekimas.

Naujo rezervuaro naudojimas (Start a new Patch) 

Viršutinė 
mygtuko 
dangtelio 
dalis

Užpildymo 
insulinu 
anga

7
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Uždėkite rezervuarą7

Pradėkite insulino 
tiekimą

8

4. Vienu greitu judesiu 
    paspauskite adatos mygtuką, 
    kad įdurtumėte adatą.

1. Nuimkite mygtuko 
  dangtelį.

2. Pašalinkite lipnią 
    apsauginę plėvelę.

3. Prispauskite 
    pompą prie odos.

Paruošimas trunka 
apie 3 min.

Naujo rezervuaro naudojimas (Start a new Patch) 

8
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Pradinis ekranas Tiekimo būklė

1. Insulino tiekimo būsena 
2. Aktyvus insulinas organizme (IOB)
3. Tiekimo informacija
4. Pompos radijo signalas
5. Likęs rezervuare insulinas 
6. Pavojaus signalas / įspėjimas

Pompos būsena (Pump Status)
Norėdami pereiti į pompos būsenos ekraną, 
slinkite pagrindiniame ekrane iš kairės į dešinę

Istorija (History)
Main Menu  History

Pagrindinis
meniu

Slinkite pagrindiniame ekrane iš dešinės į
kairę, kad patektumėte į pagrindinį meniu

Piktograma Forma ir
spalva Aprašymas

Pilkas 
žiedas 

Pilkas žiedas rodo, kad 
pompa nėra aktyvi.

Žalias 
žiedas 

Žalias žiedas reiškia, kad 
tiekiama bazė.

Žalias 
ir tamsiai 
žalias žiedas 

Žalias ir tamsiai žalias žiedas 
reiškia, kad tiekiama laikina bazė. 
Tamsiai žalia spalva nurodo 
laikinos bazės tiekimo eigą.

Mėlynas 
ir tamsiai 
mėlynas 
žiedas 

Mėlynas žiedas simbolizuoja 
įprastą boliusą, tamsiai mėlyna 
spalva nurodo tiekimo eigą.

Violetinis 
ir tamsiai 
violetinis 
žiedas 

Violetinis ir tamsiai violetinis 
žiedas simbolizuoja ištęstą 
boliusą, tamsiai violetinė spalva 
nurodo tiekimo eigą.

Raudonas 
žiedas 

Raudonas žiedas reiškia, kad 
tiekimas sustabdytas.   

Pompos ženklų paaiškinimai (Read Pump)

9
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Aktyvuokite laikiną bazę (Temp Basal)
Main Menu Basal Temp Basal

Pasirinkus laikiną bazę (Temp Basal), galite trumpam 
reguliuoti bazinio insulino tiekimą

Pasirinkite bazės tipą, greitį ir trukmę

Nustatykite iš anksto numatytą laikiną bazę 
(Preset Temp Basal)
Main Menu Settings Insulin Pump Basal Setup
Preset Temp Setup

Aktyvuokite iš anksto numatytą laikiną bazę
(Preset Temp Basal)
Main Menu   Basal  Preset Temp Basal

Atšaukite laikiną bazę (Cancel Temp Basal)
Main Menu Basal  Cancel Temp Basal

Laikina bazė (Temp Basal)
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Main Menu BolusManual bolus Braukite per ekraną, kad 
pradėtume boliuso leidimą

Nustatykite trukmę
(Duration)

Nustatykite 
boliuso 
dozę
(Set Bolus)

Bakstelėkite mėlyną / 
violetinį pliuso ženklą, 
kad nustatytumėte 
įprasto boliuso dalies
(Normal) ir ištęsto
boliuso dalies (Extended) 
proporcijas. Nustatykite 
trukmę (Duration)

1

2

4

Įprastas boliusas
(Normal Bolus)

Ištęstas boliusas
(Extended Bolus)

Kombinuotas 
boliusas
(Combo Bolus)

Nustatykite 
boliuso tipą
(Type)

3

Boliuso nustatymas rankiniu būdu (Manual Bolus)

11
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Main Menu Bolus Bolus Calculator

Įveskite 
glikemijos (BG)
arba 
angliavandenių 
(Carbs) arba 
abiejų 
duomenis

Nustatykite 
boliuso dozę 
(Set Bolus) ir 
boliuso tipą
(Type)

1

2

3

Nustatykite trukmę
(Duration)

Bakstelėkite 
mėlyną / violetinį 
pliuso ženklą, kad 
nustatytumėte įprasto 
boliuso dalies (Normal) 
ir ištęsto boliuso 
dalies (Extended) 
proporcijas. Nustatykite 
trukmę (Duration)

Įprastas boliusas
(Normal Bolus)

Ištęstas boliusas
(Extended Bolus)

Kombinuotas 
boliusas
(Combo Bolus)

Braukite per ekraną, kad 
pradėtume boliuso leidimą

4

Maisto boliuso skaičiuoklė (Food Bolus Calculator)

12
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Sustabdyti 
(Suspend)

Main Menu Suspend

Tęsti tiekimą 
(Resume)

Main Menu Resume

Boliusas netiekiamas

Boliusas
(Bolus)

Visi (All)

Tiekiamas
boliusas (Bolus)

Sustabdymas ir tęsimas (Suspend & Resume)

13
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Rezervuaro išjungimas (Deactivate the Patch) 

Pašalinkite rezervuarą

• Paspauskite ir palaikykite adatos atpalaidavimo mygtuką, esantį rezervuaro šone, tada stumkite jį rodyklės 
kryptimi, kad išimtumėte adatą.

• Švelniai nuimkite visą pompą. Jei reikia, naudokite medicininių klijų valiklį arba aliejų kūdikiams.

• Sulenkite lipnų pagrindą ir nuimkite dvipusę juostelę.

• Paspauskite ir palaikykite du atpalaidavimo mygtukus, esančius priešingose pompos pagrindo pusėse, tada 
traukite pompą, kad nuimtumėte ją nuo rezervuaro.

Išjunkite rezervuarą 
(Deactivate the Patch)

Menu  Patch  Deactivate Patch

1

2

Įspėjimas: Nuėmę rezervuarą nuo odos paviršiaus, daugiau nemėginkite spausti adatos mygtuko. 
Taip darydami galite susižaloti.

14
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Nuotolinio valdymo pulto 
(PDM) pranešimai Veiksmai, kurių reikia imtis
SUSTABDYMO PABAIGA
(END OF SUSPEND)   

Patikrinkite glikemiją (BG). 
Tęskite bazę, jei būtina.

MAŽAS LIKUTIS REZERVUARE 
(LOW RESERVOIR) Greitai pakeiskite rezervuarą.

POMPOS TINKAMUMO LAIKAS BAIGSIS 
PO 1 VALANDOS (PATCH EXP IN 1 HOUR)   Greitai pakeiskite pompą.

POMPOS AKUMULIATORIAUS ĮKROVA 
SENKA (PATCH BATTERY LOW) 
 

Greitai pakeiskite pompą.

Įspėjimai

Nuotolinio valdymo 
pulto (PDM) pranešimai Veiksmai, kurių reikia imtis

NUSTATYTAS UŽSIKIMŠIMAS
(OCCLUSION DETECTED)  

Pakeiskite pompą. Patikrinkite gliukozės 
kiekį kraujyje.

POMPOS KLAIDA 
(PATCH ERROR)  

Pakeiskite pompą. Patikrinkite gliukozės 
kiekį kraujyje.

POMPOS PAGRINDO KLAIDA
(PUMP BASE ERROR)  

Nuimkite pompą. Susisiekite su klientų aptarnavimo 
tarnyba. Patikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. 

Įspėjimai (vidutinės svarbos)
Nuotolinio valdymo pulto 
(PDM) pranešimai Veiksmai, kurių reikia imtis

POMPOS GALIOJIMAS BAIGĖSI
(PATCH EXPIRED)  

Pakeiskite pompą. Patikrinkite gliukozės 
kiekį kraujyje.

REZERVUARAS TUŠČIAS 
(EMPTY RESERVOIR)   

Pakeiskite rezervuarą. Patikrinkite gliukozės 
kiekį kraujyje.

VIRŠYTA MAX TDD
(EXCEEDS MAX TDD)  

Pakeiskite pompą. Patikrinkite gliukozės 
kiekį kraujyje. Patikrinkite istoriją.

Įspėjimai (aukšto prioriteto)

Visada su savimi turėkite skubios pagalbos 
rinkinį, kad būtumėte tikras, jog turite būtinų 
atsargų. Informuokite šeimos narį, bendradarbį 
ir (arba) draugą, kur laikomas šis skubios 
pagalbos rinkinys.

Šiame rinkinyje turėtų būti, bet tuo 
neapsiribojant: 

 Greitai veikiančios gliukozės tabletės 
arba gelis

 Glikemijos stebėjimo priemonės

 Šlapimo ketonų tyrimo priemonės

 Insulino švirkštas

 Greito veikimo U-100 insulinas

 Extra Medtrum 2,0 ml rezervuarai

 Akumuliatorius

 Jūsų sveikatos priežiūros specialisto 
nurodymai, kiek insulino suleisti, jei pompos 
tiekimas nutraukiamas

 Spiritinės servetėlės

 Gliukagono skubios pagalbos rinkinys

 Skubiosios pagalbos telefono numeriai

 Jei keliaujate, sveikatos priežiūros specialisto 
raštas oro linijų saugumo tarnyboms

Skubios pagalbos rinkinys

Įspėjimai ir skubios pagalbos rinkinys (Alerts & Emergency Kit)
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Bazės modelio pavadinimas
(Basal Pattern Name): ___________________         

Pradžios laikas
(Start Time)

Norma (U/val.)
(Rate (U/H))

Pradžios laikas
(Start Time)

Norma (U/val.)
(Rate (U/H))

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

Maksimali bazė 
(Max Basal Rate): ________________ U/val.

Bazės modelio pavadinimas
(Basal Pattern Name): ___________________       

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

Vardas (Name) Greitis (Rate) Trukmė (Duration)

Sunkus fizinis krūvis (Heavy Exercise) % arba U/val. ：

Vidutinis fizinis krūvis (Medium Exercise) % arba U/val. ：

Lengvas fizinis krūvis (Light Exercise) % arba U/val. ：

Liga (Sick) % arba U/val. ：

Laikinas 1 (Temp 1) % arba U/val. ：

Laikinas 2 (Temp 2) % arba U/val. ：

Laikinas 3 (Temp 3) % arba U/val. ：

Jūsų asmeniniai nustatymai (Your Personal Settings) 

Pradžios laikas
(Start Time)

Norma (U/val.)
(Rate (U/H))

Pradžios laikas
(Start Time)

Norma (U/val.)
(Rate (U/H))

16
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I:C santykis (Ratio)
Pradžios laikas

(Start Time) I:C (g angliavandenių) (g Carb)

： 1 U  :  g

： 1 U  :  g

： 1 U  :  g

： 1 U  :  g

： 1 U  :  g

： 1 U  :  g

： 1 U  :  g

： 1 U  :  g

Jautrumas insulinui (Insulin Sensitivity)

JIF (ISF) (mmol/l)

： 1 U  :  mmol/l

： 1 U  :  mmol/l

： 1 U  :  mmol/l

： 1 U  :  mmol/l

： 1 U  :  mmol/l

： 1 U  :  mmol/l

： 1 U  :  mmol/l

： 1 U  :  mmol/l

Tikslinė glikemija (BG Target) (mmol/l)
Apatinė riba
(Low Limit) 

Viršutinė riba
(High Limit)

：

：

：

：

：

：

：

：

Maksimalus boliusas
(Max Bolus): __________________________U

Aktyvaus insulino laikas
(Active Insulin Time): _______ : _______

Jūsų asmeniniai nustatymai (Your Personal Settings)

Pradžios laikas
(Start Time)

Pradžios laikas
(Start Time)
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Medtrum Technologies Inc.
7F, Building 8, No. 200, Niudun Road
Shanghai 201203, Kinija
Tel: +86-21-50274781
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Medtrum B.V.
Nijverheidsweg 17
5683 CJ Best
Nyderlandai
Tel: +31(0) 499745037

EC REP

Diabetas paprasčiau

Medicininės paskirties prietaisas. 
Prieš naudodami, perskaitykite 
naudotojo vadovą ir pasitarkite 
su specialistu. 

Įgaliotas atstovas  
UAB „Linus Medical“, 
Ukmergės g. 223, Vilnius 
Tel.  8 630 30222 
pagalba@linusmedical.com 


