
Alarmi mahavõtmine (nt kõrge alarm) 

Alumist noolt vajutades pead kerima 

teksti lõppu, kuni ilmub kõige alla OK.  

Sinna peale liikudes saad vajutada 

keskmist nuppu. 

 

Kalibreerimine 

Kui pump ise küsib kalibreerimist, siis tuleb ette selline alarm, 

mille saab enda valitud ajaks vaigistada (Snooze), aega saab 

nooltega (üles-alla) muuta. 

 

 

 

Kui kalibreerimine tegemata, siis veresuhkru numbrit ei näita, 

graafikul on selle asemel kiri Calibration required 

 

 

 

Kalibreerimiseks liigu ekraanil noolega ekraani keskmisele osale (selle 

ääred muutuvad kollaseks siis). 

 

 

Hoia peal ümmargust keskmist nuppu, kuni ekraanile ilmub  

kiri Calibrate Sensor.  

Et veresuhkru numbrit (BG) sisestada, peab BG rea peal olles 

vajutama jälle keskmist ümmargust nuppu, siis hakkavad --- vilkuma 

ja sinna saab ülemist/alumist noolt kasutades õige numbri kerida. 

 

 



 

Kui number sisestatud, tuleb jälle keskmist ümmargust nuppu vajutada, see kinnitab ära sisestatud 

numbri ja muudab aktiivseks alumise rea. Nüüd tuleb sõnal Calibrate vajutada keskmist ümmargust 

nuppu. Sellega on sensor kalibreeritud. 

 

 

 

 

 

Kui midagi läheb kuskil valesti, siis tagasi saab sellest nupust. 

 

 

 

 

 

Insuliini annustamine kõrge veresuhkru korrigeerimiseks (Boolus)  

1) Vali Bolus. “Vali” tähendab keskmise ümmarguse nupu 
vajutamist.   

2) Vali Bolus Wizard. 
3) Vali BG (veresuhkur) 
4) Vajuta nooleklahve et kerida ette vajalik veresuhkrunumber 

(BG) ja vajuta keskmist nuppu. 
5) Kui midagi ei söö, siis süsivesikuid (Carbs) ei pea sisestama.  

Vali Next. 
6) Kui veresuhkur on üle 13,9, siis High BG hoiatus tuleb 

ekraanile. Vajuta noolega alla, et tekst lõpuni kerida ja alla 
äärde ilmuks OK.  

7) Vali OK 
8) Vali Deliver Bolus.  

 

 



 

Suspend before low – pump peatab insuliini annustamise, kui 

veresuhkur hakkab madalaks minema 

Pump teeb seda ise sensori veresuhkru näidu alusel. Veresuhkru 

graafikul on sel ajal punast värvi taust ja ekraani allääres on kiri 

Suspended before low.  

Öösel hoiab see väga hästi madalaid veresuhkruid ära, pump 

lülitab ise uuesti insuliini sisse, kui veresuhkur on tõusmas. 

Maksimaalselt peatab pump insuliini 2 tunniks. Kui 2 tunni 

möödudes on veresuhkur ikka liiga madal, siis annab pump alarmi. 

 

Käsitsi saab ka Suspendi välja lülitada, tuleb vajutada keskmist 

nuppu, siis valida noolega Resume Basal ja vajutada selle peal 

keskmis nuppu, siis valida noolega Yes ja vajutada jälle keskmist 

nuppu. Seda peaks tegema ainult siis, kui Suspend on sisse 

lülitunud just enne sööki. 

 

 

 

 

 

 

 


